
Oferta seminariów dyplomowych magisterskich 2023/2024 

kierunek psychologia (studia niestacjonarne) 

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 Agnieszka Bieńkowska 

Temat: Irracjonalność i racjonalność w myśleniu i działaniu człowieka na różnych etapach 

życia 

Opis: Problematyka seminarium będzie skupiona wokół uwarunkowań społeczno-

poznawczego funkcjonowania człowieka na różnych etapach jego życia. Adaptacja do 

wymagań otaczającej rzeczywistości może obejmować wykorzystanie przez człowieka 

zarówno racjonalnych jak i nieracjonalnych sposobów myślenia i działania. Szczególnie 

intrygującym przykładem obecności irracjonalności w myśleniu człowieka, i wynikających z 

niego działań, jest myślenie magiczne. Myślenie magiczne może wiązać się z potrzebą 

rozumienia świata i sprawowania kontroli (iluzorycznej) nad biegiem zdarzeń. Może być 

sposobem na redukcję lęku i niepewności. W literaturze poświęconej myśleniu magicznemu 

można odnaleźć  różne ujęcia tego zjawiska. Myślenie magiczne może być rozumiane jako 

wszelkiego rodzaju przesądy i zabobony. Myśleniem magicznym nazywane są również: wiara 

w istnienie istot magicznych (wróżek, UFO), wiara w zjawiska paranormalne i siły 

nadnaturalne, niektóre przekonania religijne. Myślenie magiczne to może być również 

przekonanie, że myśli i życzenia, wypowiadane słowa czy symboliczne gesty są przyczyną 

zdarzeń dziejących się wokół człowieka lub że można oddziaływać na innych ludzi poprzez 

rzeczy, które są do nich podobne (zdjęcia, figurki) lub te, które były z nimi w styczności. 

Przedmiotem prac, prowadzonych w ramach planowanego seminarium magisterskiego, 

może być każdy ze scharakteryzowanych powyżej sposobów rozumienia myślenia 

magicznego, jak również inne zjawiska związane z irracjonalnością lub przeciwnie – 

racjonalnością - ludzkiego myślenia i działania. 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie problematyką seminarium oraz motywacja 

do pisania pracy dyplomowej. 



Promotorka: dr Katarzyna Knopp 

Temat: Inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna, kompetencje społeczno-

emocjonalne – uwarunkowania rozwoju oraz znaczenie w funkcjonowaniu człowieka 

Opis: Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianych kompetencji oraz zdolności 

emocjonalnych i społecznych. Planowane kierunki badań: 

1. wewnątrzpodmiotowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju zdolności oraz 

kompetencji emocjonalnych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem temperamentu, 

inteligencji tradycyjnej, środowiska rodzinnego oraz celowych oddziaływań wychowawczych, 

(np. treningów i szkoleń); 

2. znaczenie zdolności oraz kompetencji emocjonalnych i społecznych w różnych obszarach 

funkcjonowania człowieka, np. w jego relacjach z innymi ludźmi, karierze zawodowej lub 

funkcjonowaniu szkolnym. 

Na seminarium zapraszam również osoby, których zainteresowania naukowe nie mieszczą 

się ściśle w zarysowanych powyżej ramach, lecz są zbliżone. 

Wymagania wobec kandydata:  

1. Zainteresowanie problematyką tzw. „nowych inteligencji” oraz kompetencji społecznych – 

dynamiką ich rozwoju, środowiskowymi i podmiotowymi determinantami owego rozwoju, a 

także znaczeniem w funkcjonowaniu człowieka.  

2. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych, psychologii rozwoju oraz 

psychologii wychowawczej. 

3. Znajomość metodologii badań psychologicznych i pakietu SPSS. 

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury 

przedmiotu. 

Promotorka: dr Anna Krempa-Kowalewska 

Temat: Procesy podejmowania decyzji w ujęciu psychologii społecznej 

Opis: Na seminarium zostanie przybliżona historia rozwoju badań nad procesami 

decyzyjnymi od XVIII-wiecznych refleksji Bernoulliego, przez modele normatywne von 

Neumanna i Morgensterna, przemyślenia Savage'a dot. postrzegania użyteczności, teorię 

perspektywy Kahnemana i Tversky'ego, po szeroki wachlarz współczesnych badań z tej 

dziedziny. Wszystko osadzone w kontekście mechanizmów funkcjonowania w świecie 

społecznym. 



Wymagania wobec kandydata: brak. 

Promotorka: dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS 

Temat: Psychologiczne zasoby osobiste  i ich znaczenie w budowaniu dobrostanu w 

zdrowiu i chorobie 

Opis: Określenie predyktorów i psychospołecznych korelatów dobrostanu, jak i zrozumienie 

roli psychologicznych zasobów osobistych decydujących o sile jednostki w pokonywaniu 

wyzwań życiowych w grupie osób dobrze funkcjonujących i mających problemy zdrowotne. 

Pojęcie zasobów osobistych na gruncie psychologii zdrowia  nazwane jest potencjałami 

zdrowia, a w psychologii stresu – cechami odpornościowymi (Heszen, Sęk, 2007). Oznacza 

ono właściwości, będące predyktorami zdrowia lub choroby, które korzystnie wpływają na 

procesy radzenia sobie ze stresem. W sytuacji choroby warunkują procesy zdrowienia i 

działają jako mediatory w procesach dostosowania (adaptacji) do 

korzystnych/niekorzystnych doświadczeń życiowych. Proces adaptacji może być zależny 

m.in. od tego, czym dysponuje jednostka, jakie są jej właściwości, zasoby indywidualne i 

społeczne. W opisywanych założeniach seminarium ma na celu określenie powiązań 

pomiędzy czynnikami wpływającymi na budowanie dobrostanu psychicznego ludzi dobrze 

funkcjonujących i tych z doświadczeniem choroby.   

Wymagania wobec kandydata: brak. 

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:  
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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: 
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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. 



Promotorka: dr Agnieszka Siedler 

Temat: Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – uwarunkowania oraz czynniki 

modyfikujące ich przebieg 

Opis: Seminarium poświęcone będzie szeroko pojętym zaburzeniom nastroju wśród dzieci i 

młodzieży oraz różnorakim czynnikami, które mogą zwiększać predyspozycje jednostki do 

wystąpienia trudności lub zmieniać (łagodzić bądź zaostrzać) ich przebieg. Tematy dotyczyć 

mogą również m.in. wpływu czynników związanych z rodziną, zaburzeń współwystępujących 

(np. zaburzeń ze spektrum autyzmu), poziomu posiadanych umiejętności społecznych i 

komunikacyjnych, poziomu wiedzy o emocjach lub stosowania konkretnych sposobów 

radzenia sobie z emocjami. 

Wymagania wobec kandydata:  

- Zainteresowanie psychologią kliniczną dzieci i młodzieży; 

- Podstawowa wiedza dotycząca psychologii rozwojowej; 

- Dobra znajomość języka angielskiego. 

Promotor: dr Łukasz Zaborek 

Temat: Psychologia edukacji 

Opis: Seminarium skupia się na uwarunkowaniach, konsekwencjach i charakterystykach 

osobistych odgrywających istotną rolę w procesie edukacji. Tematyka seminarium jest 

skoncentrowana wokół: 

- Roli i wzajemnych zależności takich czynników, jak np. ogólne i specyficzne zdolności (w 

tym poziom inteligencji), poziom motywacji i zaangażowania, wsparcie emocjonalne 

opiekunów, kultura i typ szkoły, kompetencje emocjonalno-społeczne, poziom umiejętności 

szkolnych, zdrowie psychiczne. 

- Diagnozy psychologicznej w edukacji, jej charakteru, uwarunkowań oraz roli  

w procesie (wykrywanie trudności edukacyjnych, indywidualizacja pracy, działania 

wspierające, wsparcie emocjonalne i profilaktyka, decyzje edukacyjne).  

- Roli zmiennych osobowościowych (takich jak np. orientacja pozytywne, przekonanie o 

własnej skuteczności, zdolności do samoregulacji, perfekcjonizm, skłonność do ryzyka, 

tolerancja na niejednoznaczność, asertywność, otwartość na doświadczenie, strategie 

radzenia sobie ze stresem) oraz ich związków w prognozowaniu potencjalnych trudności i 

sukcesów edukacyjnych. 



- Konsekwencji  i wpływu edukacji zdalnej na osiągnięcia i dobrostan uczniów. 

W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z merytorycznymi  

i formalnymi wymaganiami koniecznymi do przygotowania pracy magisterskiej w świetle 

standardów przyjętych dla psychologii. W zależności od poziomu zaawansowania  

i aktualnych potrzeb uczestników realizowane zajęcia będą miały zarówno charakter 

grupowy (przede wszystkim na IV roku), jak i indywidualny (zwłaszcza na V roku). 
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Wymagania wobec kandydata: Zainteresowanie tematyką, motywacja do realizacji 

empirycznego projektu badawczego, znajomość języka angielskiego. 

 


