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Seminaria magisterskie 2022/2023 

Studia stacjonarne 

 

Prof. nadzw. dr hab. Stefan Frydrychowicz 

Seminarium magisterskie:  Psychologia społeczna  i  komunikacja interpersonalna  

(2022/2023) 

 

Cel seminarium: Przestawienie problematyki oraz prowadzenie badań nad  procesem 

komunikacji interpersonalnej, sposobami wywierania wpływu oraz psychospołecznymi 

uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka. 

 

Treści programowe, w ramach których będą realizowane tematy prac magisterskich: 

1. Przechodzenie od interakcji do komunikacji i do kontaktu. Etapy procesu nawiązywania 

kontaktu. 

2. Wymiary komunikacji interpersonalnej i ich rola w komunikowaniu się. Wymiary 

komunikacji w różnych sytuacjach komunikacji. 

3. Komunikacja werbalna/niewerbalna, ustna/pisemna, bezpośrednia/ pośrednia a efektywne 

komunikowanie się. 

4. Sytuacja komunikacji. Specyfika komunikowania się w różnych sytuacjach komunikacji: 

swobodna rozmowa, negocjacje, dyskusja, publiczne wystąpienia. 

5. Efektywność komunikacji w organizacji: komunikacja interpersonalna, grupowa, obieg 

informacji. 

6. Zaburzenia komunikacji interpersonalnej i sposoby przeciwdziałania. 

7. Wywierania wpływu a funkcjonowanie indywidualne i społeczne jednostki. 

8. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie wywierania wpływu. 



2 
 

9. Zjawisko integracji/dezintegracji społecznej – przyczyny i uwarunkowania (np. wartości, 

światopogląd/religia, komunikacja interpersonalna, poziom rozwoju jednostki). 
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Dr Kamil Jezierski 

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE „Bliskie relacje i dobrostan w biegu życia” 

Tematyka seminarium będzie dotyczyła bliskich relacji, w które człowiek wchodzi w 

ciągu swojego życia: jako dziecko z opiekunem, a następnie z innymi członkami rodziny, jako 

nastolatek z przyjaciółmi i jako dorosły w kontaktach intymnych. Ponadto rozważane też będzie 

zagadnienie dobrostanu człowieka w wymiarze emocjonalnym i społecznym. W analizie 

omawianych zagadnień przyjęta zostanie perspektywa life-span, która ukazuje, że człowiek 

rozwija się od narodzin aż do śmierci i w związku z tym jego sposób funkcjonowania może się 

zmieniać w każdym okresie życia.  

 W ramach seminarium będziemy wspólnie dyskutowali aktualną literaturę przedmiotu 

oraz projektowali ważne i dobre jakościowo badania naukowe, które pozwolą uchwycić 

możliwości zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka w ciągu życia. W zależności od 

zainteresowań uczestników możemy poruszać szerokie spektrum tematów od rozwodów, 

poprzez różnice kulturowe w bliskich relacjach, czy satysfakcję z życia, aż do związku 

doświadczeń rodzinnych z zaburzeniami w funkcjonowaniu. Zapraszam osoby o różnych 

zainteresowaniach, które chcą zajmować się dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, a także zdrowym 

i zaburzonym rozwojem. 

 Będę namawiał do użycia różnych metod badawczych, nie tylko kwestionariuszowych, 

lecz także wywiadu lub obserwacji. Będziemy uczyć się stosowania analiz zarówno 

ilościowych, jak i jakościowych. W razie potrzeby możemy rozważać prowadzenie badań on-

line.  

 

Seminarium magisterskie 

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska 

 

Proponuję Państwu prace w dwu obszarach: 

I – badania  nad rozwojem poznawczym i językowym w biegu życia  

II - studia biograficzne 

 W ramach pierwszego obszaru będą prowadzone rozważania dotyczące zmian 

rozwojowych w sferze poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji poznawczej 

oraz zmian rozwojowych w zakresie posługiwania się językiem w komunikowaniu się z 

innymi. Rozważane będą zarówno klasyczne wyjaśnienia teoretyczne (np. J.Piaget, L. 

Wygotski), jak i nowe z przełomu XX i XXI wieku (np.A. Karmiloff-Smith, M. Tomasello, A. 

Gopnik, K. Nelson, J. Mandler). Analizowane będą przykłady badań empirycznych, co pozwoli 

na poznanie zarówno metod badania, stosowanych technik, jak i wyników pokazujących 

uzyskane efekty i sposoby ich interpretacji. Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość 

wyboru obszaru reprezentacji poznawczej i to zarówno na poziomie studiów literaturowych, 

jak i własnych projektów badawczych. 
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W zakresie komunikowania się z innymi  będą dyskutowane rozważania teoretyczne i badania 

empiryczne ukierunkowane na takie zagadnienia jak: słownik umysłowy, skrypty 

komunikacyjne, różne rodzaje dyskursu. Omawiane będą metody badania: testy skojarzeń, 

badania eksperymentalne, testy słownikowe. 

 

 W ramach drugiego obszaru przewidywane jest zapoznanie się z różnymi sposobami 

analizy materiałów biograficznych. Analizowane będą badania biograficzne o charakterze 

psychologocznycm (np. Ch. Buhler), o charakterze socjologicznym (np. I.K. Heling; N.K. 

Denzin, F. Schutze, G. Rosenthal), o charakterze pedagogicznyczm (np. O. Czerniawska, E. 

Dubas). Do badań własnych można wybrać dowolną pracę biograficzną dotyczącą określonej 

osoby oraz podjąć dowolny temat ukierunkowujący prowadzenie analizy. Mogą to być na 

przykład studia nad poszukiwaniem sensu życia, budowaniem tożsamości, uwarunkowaniami 

osiągnięć, itp.  

 

Seminarium magisterskie 2022/23 – dr Łukasz Michalczyk 

 

Celem seminarium magisterskiego będzie przygotowanie i przeprowadzenie badań 

eksperymentalnych z zakresu psychologii procesów poznawczych oraz napisanie na tej 

podstawie pracy magisterskiej. Problematyka podejmowana w ramach seminarium będzie 

dotyczyć głównie takich obszarów badawczych jak: percepcja, uwaga, pamięć i procesy 

kontroli poznawczej.  

 

Seminarium jest skierowane do osób zainteresowanych psychologią poznawczą i 

psychologią eksperymentalną. Uczestnicy seminarium będą musieli samodzielnie 

skonstruować (na potrzeby swoich badań) odpowiednie narzędzie pomiarowe (np. 

wykonywane przy użyciu komputera zadania mierzące czas reakcji). Dlatego mile widziana 

jest dobra umiejętność obsługiwania darmowych programów komputerowych (typu DMDX, 

PsyToolkit lub OpenSesame) lub gotowość do samodzielnego uczenia się ich obsługi w trakcie 

seminarium. Seminarzysta powinien także odznaczać się dobrą, bierną znajomością języka 

angielskiego, ponieważ większość dostępnej literatury przedmiotu jest dostępna wyłącznie w 

języku angielskim.  

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2022/2023 

SĄDOWE, PENITENCJARNE I KLINICZNE ASPEKTY PSYCHOLOGII 

dr Krzysztof Nowakowski                                                                                                             

Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii 

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych problematyką badawczą z obszaru 

psychopatologii i psychologii sądowej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje w szczególności 

zagadnienia dotyczące psychologicznych uwarunkowań przestępczości, zaburzeń osobowości 

i zaburzeń ze spektrum eksternalizacyjnego w kontekście naruszania norm prawnych,  
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zastosowania psychologii na różnych etapach postępowania sądowego, czynników ryzyka i 

czynników ochronnych w ocenie zagrożenia przemocą, nieprzystosowania społecznego, 

psychologicznych korelatów zachowań agresywnych wśród młodzieży oraz wykorzystania 

podejścia evidence-based practice w psychologii sądowej. Ze względu na tematykę 

preferowanymi uczestnikami seminarium są osoby realizujące specjalność 

psychokryminologia.   

 

Seminarium Dyplomowe 2022/23  

 

dr Jacek Prusak SJ  

 

Przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest styk psychologii i psychoterapii z religią 

i duchowością - zarówno w kontekście zdrowia (dobrostanu) jak i psychopatologii oraz 

zagadnienia związane z psychologią egzystencjalną. Preferowana metodologia badawcza to 

badania sondażowe oraz jakościowe. Maksymalna liczba uczestników seminarium to 5 do 7 

osób. 

 

KS. DR JERZY SMOLEŃ 

SEMINARIUM   MAGISTERSKIE: PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I 

MEDIALNEJ 

Seminarium kierowane jest do wszystkich osób, które chciałyby podjąć refleksję naukową nad 

zagadnieniami z szeroko rozumianej psychologii mediów i komunikacji społecznej:  

- cyberuzależnienia,  

- cyberzaburzenia,  

- cyberpsychologia pozytywna  

- cyfrowa mowa ciała 

- dialog sieci społecznych 

- wirtualna osobowość 

- dylematy społeczności cyfrowej 

- psychoterapia online 

- gry problemowe w terapii,  

- edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii 

- dylematy duchowe a świat nowych mediów  

- religijność a komunikacja społeczna 
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oraz wiele innych zagadnień związanych z powyższym obszarem naukowym będących w kręgu 

zainteresowań studenta a zaakceptowanych przez promotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


