
Oferta seminariów dyplomowych magisterskich 2023/2024 

kierunek psychologia (studia stacjonarne) 

Seminaria dyplomowe to zajęcia, w ramach których pod okiem promotora student pisze pracę dyplomową. 

Przygotowanie pracy dyplomowej jest jednym z warunków kończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego. 

W trakcie rejestracji w USOS student wybiera tylko jedno seminarium. Liczba miejsc na seminarium jest 

ograniczona. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 

Promotorka: dr Kamila Dobrenko 

Temat: Powiązania umiejętności samoregulacyjnych z rozwojem osobowym oraz 

nawykami zdrowego trybu życia 

Opis: Przez umiejętności samoregulacyjne rozumiane są tutaj: zarządzanie własnymi 

emocjami  

i motywacjami, optymalizacja poziomu pobudzenia, poszerzanie samoświadomości. 

Prace, które powstaną w ramach tego seminarium będą dotyczyły głównie perspektywy 

różnic międzyosobowych w zakresie właściwości takich jak rodzaje przejawianych motywacji, 

umiejętności samoregulacji, rozwoju samoświadomości, czy twórczego wykorzystywania 

własnych zasobów, a więc takich, które towarzyszą i stymulują rozwój osobowy. 

Szczególnym obszarem zainteresowań będzie eksplorowanie tego, jaką rolę w wyżej 

wspomnianych własnościach odgrywa nieświadoma część umysłu oraz jak można je 

optymalizować poprzez dodatkowe sposoby jej zaangażowania. Niektóre z badań 

prowadzonych w ramach prac mogą dotyczyć efektów treningów mini umiejętności takich 

jak zarządzanie motywacjami, czy uelastycznianie granic między tym, co świadome  

i nieświadome (refleksyjności), inne badań m.in. eksperymentalnych nad szeroko rozumianą 

efektywnością bycia człowieka w świecie.     

Obszarem zainteresowań tego seminarium są: 

- Motywacje wzrostowe np. samorealizacja. 

- Źródła efektywności nieświadomego przetwarzania informacji. 

- Samoświadomość, samoregulacja, poszukiwanie zasobów. 

- Przepustowość, elastyczność granic pomiędzy tym, co świadome i nieświadome – 

refleksyjność 

- Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia. 



Wymagania wobec kandydata: dobra ocena ze statystyki oraz co najmniej bierne 

posługiwanie się językiem angielskim; ponadto: ciekawość, otwartość, wytrwałość i 

sumienność. 

Promotorka: Natalia Gawron 

Temat: Neuropsychologiczne funkcjonowanie osób dorosłych 

Opis: Seminarium obejmuje tematykę funkcjonowania neuropsychologicznego osób w 

średnim i starszym wieku - zdrowych neurologicznie i psychicznie, jak również osób z 

chorobami somatycznymi wpływającymi na funkcjonowanie ośrodkowego układu 

nerwowego. Studenci poszerzą wiedzę i wykonają badania empiryczne w ramach 

proponowanych tematów:   

- Funkcjonowanie neuropsychologiczne osób w średnim i starszym wieku. 

- Czynniki zdrowotne, czynniki związane ze stylem życia, czynniki społeczno-demograficzne, 

zasoby sprzyjające zachowaniu dobrego funkcjonowania neuropsychologicznego osób w 

średnim i starszym wieku. 

- Aktywność fizyczna, społeczna, intelektualna a funkcjonowanie neuropsychologiczne osób 

w średnim i starszym wieku. 

Wymagania wobec kandydata: Rok IV semestr zimowy: Uczestniczenie w seminarium, 

wybranie tematu pracy, sformułowanie problemu badawczego, przygotowanie planu pracy, 

przygotowanie przeglądu literatury. Wykonanie tych zadań jest wymagane do zaliczenia 

semestru. 

Rok IV semestr letni: Uczestniczenie w seminarium, przygotowanie zestawu narzędzi 

badawczych, dotarcie do osób badanych, rozpoczęcie badań, przygotowanie bazy danych w 

SPSS, przygotowanie wstępu teoretycznego. Wykonanie tych zadań jest wymagane do 

zaliczenia semestru. 

Rok V semestr zimowy: Dalsza praca nad wstępem teoretycznym, opisanie procedury 

badania, zakończenie badań, analizy wyników, opis wyników, praca nad dyskusją. Wykonanie 

tych zadań jest wymagane do zaliczenia semestru. 

Rok V semestr letni: Dalsza praca nad dyskusją, złożenie pracy do recenzji, przygotowanie 

obrony pracy dyplomowej, obrona. 

Preferowane są osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym 

samodzielne czytanie literatury naukowej potrzebnej do napisania pracy. 



Promotorka: dr Dorota Jasielska 

Temat: Społeczne i emocjonalne uwarunkowania dobrostanu psychicznego   

Opis: Tematyka seminarium dotyczy uwarunkowań poczucia szczęścia i dobrostanu 

psychicznego.  Badania prowadzone będą w nurcie psychologii pozytywnej (nauki o mocnych 

stronach i siłach człowieka oraz o czynnikach, które budują trwałe zadowolenie z życia i 

zaradność w obliczu trudnych sytuacji życiowych). W ramach badań będziemy sprawdzać, jak 

poziom poczucia szczęścia jednostek różnicuje ich funkcjonowanie społeczne oraz 

emocjonalne.  

Zapraszam osoby zainteresowane realizowaniem badań na temat wpływu emocji 

pozytywnych na zachowania społeczne, uwarunkowań życzliwości, gotowości do 

zaangażowania się na rzecz innych, poziomu zaufania w kontaktach społecznych. Mile 

widziane projekty, w których będzie testowana skuteczność interwencji psychologicznych z 

obszaru psychologii pozytywnej. Dla osób zainteresowanych różnicami międzykulturowymi 

możliwość realizowania również projektów dotyczących porównań kulturowych. 

Literatura (opcjonalnie): 

Czapiński, J. (2017). Psychologia szczęścia-kto, kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, 

czyli Nowa odsłona teorii cebulowej. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Diener, E., Biswas – Diener, R. (2011). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: 

Smak Słowa   

Fredrickson, B. L. (2011). Pozytywność. Poznań: Zysk i S-ka  

Jasielska, D. (2014). Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy 

psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wymagania wobec kandydata: Zaangażowanie, zainteresowanie tematem, gotowość do 

prowadzenia eksperymentów, terminowość, znajomość języka angielskiego w stopniu 

pozwalającym na samodzielne czytanie artykułów. 

Od strony formalnej: 

W pierwszym roku napisanie wstępu teoretycznego oraz przeprowadzenie badania. 

W drugim roku warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy. 

Promotor: dr Ewa Odachowska-Rogalska 

Temat: Doświadczenia traumatyczne okresu dzieciństwa i dorastania i ich wpływ na 

psychikę ofiar 



Opis: Problematyka seminarium dotyczy szeroko pojętego radzenia sobie z doświadczeniami 

kryzysowymi okresu dzieciństwa i dorastania oraz ich skutków. W zakresie problematyki leży 

także narratyzowanie doświadczeń traumatycznych, jak również wpływ traumy i kryzysu na 

kształtowanie się narracyjnej tożsamości w okresie adolescencji. Analizowane będą 

terapeutyczne efekty narratyzowania krytycznego doświadczenia oraz dziecięce i 

młodzieżowe narracje w różnych dostępnych formach. W sferze problematyki leży także lęk 

egzystencjalny i jego różne formy jako efekt przeżytego urazu traumatycznego, jak również 

efekty doświadczeń dziecięcych manifestujące się w życiu dorosłym. 

Literatura (opcjonalnie): 

Terr L. (1998). What happens to the memories of early childhood trauma? J. Am. Ac. Child 

and Adol. Psych. 1998; 27: 96–104. 

Pynos R.S. (1990).  Posttraumatic stress disorder in children and adolescents W: Garfinkel B., 

Carlson G., Weller E. red. Psychiatric disorders in children and adolescents. Philadelphia: 

W.B. Saunders, 1990: 48–63. 

Perry, B.D., Szalavitz, M. (2011). O chłopcu wychowywanym jak pies i inne historie z 

notatnika dziecięcego psychiatry. Poznań: Media Rodzina 

Wigren, J. (1994). Narrative completion in the treatment of trauma. Psychotherapy, 31(3), 

415-423 

Trzebiński, J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. (red). Gdańsk: GWP 

McAdams D.P. (2003). The Psychology of Life Stories, Review of General Psychology 2003, 

vol. 5, No. 2, 100-122 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie w obszarze psychologii klinicznej w 

tematyce objętej seminarium (wymagania formalne - w pierwszym roku seminarium 

warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu pracy; w drugim roku seminarium warunkiem 

zaliczenia jest złożenie pracy).  

Promotor: dr hab. Jarosław Rola, prof. APS 

Temat: Psychopatologia przywiązania i jej konsekwencje 

Opis: Celem seminarium jest analiza koncepcji teoretycznych oraz przeprowadzenie badań 

skoncentrowanych wokół problematyki patologii przywiązania.  

Przykładowe obszary którymi będą zajmować się magistranci:   

- Poziom lęku i depresyjności u osób o zróżnicowanych wzorcach przywiązania;  



- Style przywiązania a właściwości tożsamości młodzieży;  

- Style przywiązania a dobrostan psychiczny;  

- Style przywiązania a tworzenie bliskich związków w dorosłości;  

- Stabilność stylów przywiązania a dobrostan psychiczny;  

- Pozabezpieczne wzorce przywiązania a psychopatologia w cyklu życia;  

- Czynniki ryzyka a zasoby (resilience) dynamika wzajemnych wpływów;  

- Style przywiązania a struktura i nasilenie potrzeb psychicznych. 

W trakcie seminarium studenci zapoznają się z formalnymi i merytorycznymi wymaganiami 

koniecznymi do przygotowania pracy magisterskiej według standardów przyjętych dla 

psychologii. 

Literatura:  

Bowlby, J. (1997). Przywiązanie. Warszawa: PWN. 

Casidy, J., Shaver, P. (2016). Handbook of attachment. Theory, research and Clinical 

Applications. New York: The Guilford Press.  

Grzegorzewska, I. (2013). Odporność psychiczna dzieci alkoholików. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 

Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie. W kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz 

wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. 

Marchwicki, P. (2009). Style przywiązania a właściwości tożsamości osobistej młodzieży. 

Warszawa: Wydawnictwo UKSW 

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej. 

Nowiny Psychologiczne, 2, 51-66. 

Sikorska. I. (2016). Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo 

uniwersytetu Jagielońskiego. 

Strycharczyk, D., Clough, P. (2017). Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju. 

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Taylor, Ch. (2020). Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 

Zdankiewicz-Ścigała, E. (2018). Aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk 

potraumatycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 



Wymagania wobec kandydata: Warunkiem zaliczenia I roku jest aktywny udział w zajęciach 

seminaryjnych, przygotowanie tematu i konspektu pracy magisterskiej, opracowanie 

roboczej wersji części teoretycznej. W drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia jest 

wykonanie badań i złożenie całości pracy. 

Promotor: dr Marcin Sękowski  

Temat: Psychologia i tanatologia  

Opis: W ramach seminarium prowadzone będą prace magisterskie z zakresu psychologii i 

tanatologii. Zapraszam przede wszystkim osoby, chcące prowadzić badania empiryczne 

mieszczące się w obszarach tematycznych takich jak: psychologiczne aspekty postawy wobec 

śmierci; uwarunkowania normatywnej i patologicznej żałoby; psychospołeczne korelaty myśli 

i zachowań samobójczych. Badania będą oparte na wybranej przez uczestnika teorii 

psychologicznej i obejmować określoną próbę lub próby (np. osoby w określonej grupie 

wiekowej, klinicznej lub zawodowej, itp.). Prace mogą obejmować zagadnienia odnoszące się 

psychologicznych aspektów śmierci i umierania, mieszczące się w ramach psychologii 

osobowości, psychologii klinicznej, psychopatologii, psychologii religii, psychologii 

wychowawczej, metodologii, psychologii społecznej, a także w obszarach na pograniczu 

psychologii i innych nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, itd. W zależności, od 

preferencji, będzie możliwość przeprowadzenia badań samodzielnie lub w ramach projektów 

badawczych realizowanych w kilkuosobowych zespołach powołanych w ramach seminarium.     

Wymagania wobec kandydata: Od kandydatów wymaga się: zaangażowania; znajomości 

języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z naukowej literatury 

anglojęzycznej; znajomości podstaw statystyki i metodologii psychologii; otwartości na 

uczenie się od innych.  

Promotor: dr Dawid Ścigała 

Temat: Aleksytymia i dysocjacja a regulacja afektu po traumach prostych i złożonych 

Opis: Głównym celem seminarium będzie próba rozróżnienia czynników wpływających na 

pogłębienie się zaburzeń pourazowych oraz takich, które przyspieszają proces wyjścia z 

traumy oraz poszukiwanie innych czynników wiążących się z zachowaniem jednostki w 

sposób dezadaptacyjny takich jak np:  osobowość, techniki regulacji emocji oraz strategie 

radzenia sobie ze stresem. 



Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań radzenia sobie 

w sytuacjach stresu traumatycznego zwłaszcza w odniesieniu do doświadczeń 

wczesnodziecięcych.  

Prezentacja aktualnych teorii oraz modeli badawczych  w obszarze psychologii traumy z 

uwzględnieniem mediującej roli dysocjacji i aleksytymii, a także osobowości oraz strategii 

regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem. 

Literatura (opcjonalnie): 

Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014) Mantalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków. 

Wyd. UJ. 

Cozolino, L. J.(2004). Neuronauka w psychoterapii. Poznań. Zysk i S-ka 

Bremner, J. D. Does stress damage the brain. (2002). New York. W.W. Norton & Company 

Dell, P. F., O’Neil, J. A., (reds.). (2009). Dissociation and the dissociative disorders. DSM V and 

beyond. New York. Routledge. 

Freyd, J. J., DePrince, A. P. (red.), (2001). Trauma and cognitive science. A meeting of mind, 

science and human experience. New York. The Haworth Press. 

Smith, E. E. Kosslyn, S. M. (red.), (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. New Jersey. 

Pearson Education.  

Strelau, J., Zawadzki, B., Kaczmarek, M. (red.), (2009). Konsekwencje psychiczne traumy. 

Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR. 

Strealu, J. (red.), (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk. GWP 

Williams, L. M., Banyard, V. L. (red.), (1999). Trauma and memory. London. SAGE 

Publications 

Zdankiewicz-Ścigała, E., Ścigała, D. K. (2020) Attachment Style, Early Childhood Trauma, 

Alexithymia, and Dissociation Among Persons Addicted to Alcohol: Structural Equation 

Model of Dependencies. Front. Psychol. 10:2957.doi: 10.3389/fpsyg.2019.02957 

Zdankiewicz-Ścigała, E., Ścigała, D. K. (2018). Trauma, temperament, alexithymia and 

dissociation among persons addicted to alcohol: Mediation model of dependencies. 

Frontiers in Psychology, 9:1570.doi: 10.3389/fpsyg.2018.01570. 

Zdankiewicz-Ścigała, E., Ścigała, D. K. (2018). Relationship between attachment style in 

adulthood, alexithymia, and dissociation in alcohol use disorder inpatients. Mediational 

model. Frontiers of Psychology, 9:2039. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02039. 



Zdankiewicz-Ścigała, E., Sikora, J., Ścigała, D. K. (2018). Postawy rodzicielskie a skłonność do 

impulsywnej agresji. Mediacyjna rola aleksytymii. Psychologia Wychowawcza 14. (56), DOI: 

10.5604/01.3001.0012.8286 

Wymagania wobec kandydata:  

1 rok: 

1. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu problematyki przygotowywanej pracy 

magisterskiej 

2. Na podstawie przeczytanej literatury potrafi sformułować i uzasadnić hipotezy badawcze 

3. Wie, jak tworzyć i weryfikować narzędzia badawcze, a także wie jak dobierać i stosować 

narzędzia dostępne, aby uzyskiwać wiarygodne dane 

4. Potrafi przygotować narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zaplanowanych badań 

5. Potrafi zaplanować swoją pracę. 

2 rok: 

1. Student wie, jak zaplanować i przeprowadzić badanie zgodnie ze standardami 

metodologicznymi oraz w jaki sposób analizować dane pochodzące z przeprowadzonego 

badania 

2. Student potrafi wyszukiwać, interpretować oraz wyjaśnić uzyskane wyniki będące 

odwzorowaniem realnych sytuacji psychologicznych 

3. Student ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone badania i za osoby badane, 

odpowiedzialnie podejmuje decyzje 

4. Student wie, jak należy przygotować i napisać pracę magisterską (zasady etyczne, 

formalne i merytoryczne) 

5. Student potrafi przeanalizować i zinterpretować uzyskane wyniki, przeprowadzić ich 

dyskusję zgodnie z obowiązującymi go zasadami etyki i względami formalnymi 

6. Potrafi napisać pracę magisterską 

  



Promotorka: dr Ewa Witkowska 

Temat: Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania skuteczności funkcjonowania 

w środowisku edukacyjnym, zawodowym oraz  związki między temperamentem, 

osobowością a zdrowiem psychicznym  

Opis: Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom związanym z tym, w jaki sposób cechy 

temperamentalne oraz osobowościowe wpływają na funkcjonowanie szkolne, zawodowe 

oraz na zdrowie psychiczne ludzi. Tak szeroko sformułowany temat pozwali Seminarzystom 

na realizację własnych pomysłów badawczych, aczkolwiek w sytuacji gdy żaden temat się nie 

wykrystalizowuje, jako promotorka pomagam w jego dookreśleniu. Swoim Magistrantom 

oferuję dużo wsparcia podczas wszystkich czterech semestrów trwania seminarium. W 

trakcie seminarium studenci zapoznają się z formalnymi i merytorycznymi wymaganiami 

koniecznymi do przygotowania pracy magisterskiej według standardów przyjętych dla 

psychologii, a także – staram się jak najlepiej przygotować moich Magistrantów do obrony 

pracy magisterskiej . Choć nie jest to moja ulubiona forma, ale mam wprawę w promowaniu 

prac opartych na badaniach prowadzonych drogą internetową. 

Wymagania wobec kandydata: Seminarzysta moich marzeń to sobą myśląca, twórcza i 

samodzielna oraz ktoś, kto nie boi się czytania w języku angielskim. Chętnie podejmę się 

opieki nad osobami zainteresowanymi tworzeniem własnych standardowych narzędzi 

diagnostycznych, a także – osobami zainteresowanymi wykorzystaniem narzędzi, których 

jestem współautorką (IPZ, WSPAS).   

 

 

 

 


