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1. Abdukcja, pytania i rozwiązywanie problemów  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański  

Wykonawcy: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, dr Andrzej Gajda, mgr Natalia Żyluk, mgr Patrycja Kupś  

Celem planowanych działań jest kontynuacja badań nad przetwarzaniem pytań i modelowaniem 

rozumowań abdukcyjnych, poszerzonych tym razem o kontekst logik temporalnych. Stawiamy dwa 

ogólne pytania badawcze: (1) Za pomocą jakich operacji osoby badane rozwiązują problemy 

abdukcyjne w kontekstach interrogatywnych? (2) Jak formalnie modelować takie operacje?  

  

  

2. Aktywność dorosłych na Facebooku w odniesieniu do bliskości  

w związku intymnym  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera  

Wykonawcy: dr Izabela Stankowska-Mazur  

Badanie odnosi się do hipotezy o facebookizacji funkcjonowania dorosłych. Ma na celu sprawdzenie 

czy istnieje zależność między aktywnością na Facebooku a bliskością w związkach intymnych  i 

zachowaniami afiliacyjnymi.   

Planowane zadania obejmują: 1) dalszą kwerendę literatury przedmiotu; 2) pogłębioną analizę 

teoretyczną aktywności osób dorosłych na portalu społecznościowym Facebook; 3) analizę 

uzyskanych wyników; 4) czynny udział w konferencji naukowej w celu przedstawienia wyników badań; 

5) publikację wyników badań w postaci artykułu naukowego; 6) upowszechnienie części uzyskanych 

wyników na portalu społecznościowym w celu rozpowszechniania wiedzy psychologicznej, w ramach 

działań popularyzujących UAM.  

W pierwszym roku realizacji projektu dokonałyśmy rekrutacji uczestników badania oraz zebrałyśmy 

odpowiedzi osób badanych. Część opracowanych wyników przedstawiłyśmy podczas II Ogólnopolskiej 

Konferencji Parentologicznej pt. Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie (Poznań, 15- 16.06.2021). 

Aktualnie przygotowujemy artykuł naukowy do publikacji pokonferencyjnej.  

  

  

3. Diaspora aleksandryjska i jej kultura  
  

Kierownik: dr Rafał Nakonieczny  

Planowane na rok 2022 badania o ogólnym tytule „Diaspora aleksandryjska i jej kultura” mają być 

kolejnym tematem badawczym w cyklu wykładów i publikacji poświęconych fenomenowi diaspory  w 

Aleksandrii (epoka hellenistyczna i wczesnorzymska).  
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Na kulturowej mapie ówczesnego świata Aleksandria był miejscem wyjątkowym. Dopiero w naszych 

czasach archeolodzy polscy począwszy od profesora Kazimierza Michałowskiego ukazali istotne 

aspekty życia intelektualnego tej stolicy nauki, o których nie informuje żaden z zachowanych tekstów. 

Sensacją było głównie odkrycie kompleksu audytoriów sugerujące istnienie w tym miejscu instytucji 

na kształt dzisiejszego uniwersytetu.   

Założenie badań jest dwukierunkowe: podczas wykładu „Diaspora aleksandryjska i jej literatura” 

słuchaczom zostaną przybliżone w przystępny sposób wybrane aspekty interdyscyplinarnych studiów 

poświęconych dziejom i kulturze Aleksandrii. Zaprezentowana zostanie specyfika diaspory 

aleksandryjskiej od założenia miasta przez Aleksandra po upadek diaspory. Na podstawie materiału 

literackiego i papirologicznego ukazana zostanie problematyka polityczno-społeczna i 

religijnokulturalna epoki pozwalająca także stawiać hipotezy dotyczące znaczenia dziedzictwa 

aleksandryjskiego dla przyszłości. Wykład jest kierowany szczególnie do osób zainteresowanych 

światem biblijnym i klasycznym, historią kultury i literatury (w tym żydowskiej), wczesnym 

chrześcijaństwem, oraz problematyką społeczną starożytności.  

Drugim celem jest przygotowanie z myślą o słuchaczach publikacji (w postaci monografii lub cyklu 

artykułów) ukazujących najistotniejsze kwestie związane ze studiami nad społecznością starożytnej 

Aleksandrii i jej kulturą.  

  

  

4. Dynamika zmian w zakresie nastawienia wobec przyszłości, 

poczucia sensu i zadowolenia z życia, odczuwanego stresu oraz 

sposób radzenia sobie z nim podczas i po pandemii COVID-19  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera  

Wykonawcy: dr Izabela Stankowska-Mazur, mgr Szymon Bręński, mgr Kamil Janowicz  

Projekt ma postać badań longitudinalnych. Ich celem jest sprawdzenie czy funkcjonowanie dorosłych 

podczas pandemii i po jej zakończeniu różni się w zakresie wybranych aspektów (nastawienie wobec 

przyszłości, poczucie sensu w  życiu i zadowolenie z życia, odczuwany stres oraz sposób radzenia sobie 

z nim), a  jeśli tak, to czy różnice te można interpretować w kategoriach zmian rozwojowych. Pierwszy 

etap badań został zakończony (10.05.-10.06.2020). Część wyników przedstawiona została podczas 

Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt. Doświadczania pandemii COVID-19 w Polsce oraz w pracy 

zbiorowej: Bakiera, L., Stankowska-Mazur, I., Janowicz, K. (2021). Poczucie sensu w życiu osób  

dorosłych podczas pandemii COVID-19. W: W. Paluchowski, L. Bakiera (red.), Psychospołeczny obraz 

pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań:  Wydawnictwo Naukowe UAM. Drugi etap badań 

przeprowadzony został w  okresie maj-lipiec 2021.  

Planowane na 2022 rok zadania obejmują: (1) pełną analizę wyników z pierwszego etapu badania, 

której celem jest rozpoznanie i opisanie czynników zwiększających prawdopodobieństwo 

pozytywnego nastawienia wobec przyszłości, uwzględniając specyfikę okresu pandemii COVID-19; (2) 

dalszą  teoretyczną analizę społeczno-rodzinnych i indywidualnych determinantów  poczucia 

obecności sensu w życiu i nastawienia na jego poszukiwanie w przyszłości, strategii reagowania w 

sytuacjach stresowych oraz nasilenia  orientacji pozytywnej, z uwzględnieniem najnowszych wyników 
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badań; (3)  dokonanie wielozmiennowej analizy wyników uzyskanych w drugim etapie badania; (4) 

opcjonalnie (jeśli pandemia się zakończy): przeprowadzenie trzeciego pomiaru; (5) prezentacja 

wyników badań na konferencji naukowej; (6) publikacja wyników badań w postaci artykułu 

naukowego.  

  

  

5. Efektywna komunikacja lekarz pacjent. Co sprzyja realizacji zaleceń 

lekarskich  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Michał Ziarko  

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska, mgr Julia Krawczyk  

Aby dobrze żyć z chorobą przewlekłą konieczne jest podjęcie odpowiedniego  leczenia i stosowanie 

się do zaleceń lekarskich. Ma to szczególne znaczenie w  przypadku schorzeń zagrażających życiu oraz 

tych, które obarczone są ryzykiem wystąpienia niepełnosprawności. Jedną z takich chorób jest 

cukrzyca, która źle leczona prowadzi do zespołu stopy cukrzycowej. Zespól ten dotyka od 6% do 10% 

pacjentów z cukrzycą. Nieleczony prowadzi do nieodwracalnych deformacji i martwicy stopy, która 

często kończy się jej amputacją.  

Celem prowadzonych badań będzie sprawdzenie, które z aspektów relacji lekarz pacjent, takie jak: 

zaufanie do lekarza, poczucie bezpieczeństwa w relacji z lekarzem, poczucie życzliwości płynącej ze 

strony lekarza, sprzyjają stosowaniu się do zleceń lekarskich. Badaniami będą objęci chorzy z 

zespołem stopy cukrzycowej znajdujący się pod opieką chirurga naczyniowego. Planujemy przebadać 

chorych od 4 do 6 razy (w zależności od schematu leczenia). Pomiar będzie prowadzony w trakcie 

wizyt kontrolnych.  

  

  

6. Funkcjonowanie osób żyjących w pojedynkę oraz osób w związkach 

małżeńskich i związkach nieformalnych  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk  

W ramach tematu badawczego planowane są zadania, których celem jest a) opis i wyjaśnienie 

doświadczenia niejasnej straty oraz określenie jej wpływu na życie osób żyjących w pojedynkę; b) 

prace teoretyczne nad modelem życia w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty; c) określenie roli 

wybranych czynników determinujących zdrowie psychiczne osób żyjących w pojedynkę oraz osób  w 

związkach małżeńskich i nieformalnych.  
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7. Intuicjonistyczne logiki niegrefowskie  
  

Kierownik: dr Szymon Chlebowski  

Wykonarcy: mgr Agata Tomczyk, mgr Marta Gawek, prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, 

Dawid Czech  

Z tematem badawczym wiążą się dwa główne zadania:  

- analiza rozszerzeń bazowej logiki intuicjonistycznej ISCI o aksjomaty mające oddawać różne 

intuicje związane z pojęciem identyczności. W szczególności interesują nas takie rozszerzenia, w 

których relacja identyczności jest rozstrzygalna oraz takie, które wiążą się z rozważanym w teorii 

typów pojęciem zdaniowego izomorfizmu. Interesują nas także zastosowanie pojęcie identyczności w 

analizie rozumowań.  

- analiza problemu rozstrzygalności logiki ISCI oraz jej rozszerzeń w oparciu o paradygmat 

dedukcji naturalnej.  

  

  

8. Jakości i nasilenia symptomów kryzysów rozwojowych u dziecka  a 

jakości i nasilenia symptomów sytuacji szybkozmienności 

środowiska jego życia i rozwoju  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski  

Wykonawcy: dr Sławomir Jabłoński, mgr Szymon Bręński  

Przedmiotem projektu jest symptomatologia kryzysów rozwojowych w okresach dzieciństwa  i 

dorastaniu w kontekście różnic między środowiskami rozwoju w zakresie ich zmienności. Zakładam, 

że symptomy kryzysów, zarówno strukturalnych jak i funkcjonalnych, mogą się nie tylko nasilać wraz 

ze wzrostem tempa zmienności, ale i ujawniać się w zmienionych, w porównaniu z normatywnymi, 

formach zachowań i stanów psychicznych dzieci. Projekt zaplanowany został na dwa lata. Miniony rok 

był poświęcony konceptualizacji badań, aktualny ich realizacji. Analizy teoretyczne dotyczyły 

wszystkich okresów dzieciństwa i dorastania. W badaniach zdecydowano się skoncentrować na 

kryzysach strukturalnych 3 i 7 roku życia, oraz na kryzysach funkcjonalnym wczesnego dzieciństwa  i 

wieku przedszkolnego. Uznano, że mają one kluczowe znaczenie dla włączania się dziecka w świat 

kultury. W ramach projektowanych badań, zgodnie z założeniami, skupiono się na diagnostyce tempa 

zmienności w środowisku rozwoju dziecka (obiektywny aspekt) jak i diagnostyce występujących w 

jego rozwoju symptomów (jakość i nasilenie) poszczególnych kryzysów strukturalnych i 

funkcjonalnych. Badania mają odpowiedzieć na dwa pytanie dotyczące siły i jakości symptomów 

normatywnych kryzysów rozwojowych: 1. czy są one zależne od nasilenia tempa zmienności w 

środowisku, 2. czy  w tego efekcie dochodzi do wytwarzania ich nowych form i/lub ich 

nienormatywnie długiego utrzymywania się i ich utrwalania się. Pozytywna odpowiedź na oba pytania 

oznaczałaby wzrost ryzyka, u dzieci wychowujących się w środowiskach szybkozmiennych, obecności 
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symptomów kryzysu  w mechanizmach rozwojowych okresów stabilnych, a to z kolei mogłoby być 

powodem szczególnych trudności w wychowaniu i nauczaniu tych dzieci.  

 

 

9. Kompozycja, struktura i rozwój sieci figur przywiązania  
  

Kierownik: dr Marta Karbowa-Płowens  

- Przygotowanie bazy danych  

- Analiza zgormadzonych danych  

- Przygotowanie publikacji  

  

 

10. Kontrola praksji u osób lewo- i oburęcznych. Neuronalne korelaty 

planowania i egzekucji chwytu funkcjonalnego  
  

Kierownik: dr Łukasz Przybylski  

Analiza i opracowanie danych (pozyskanych w ramach grantu Maestro prof. G. Króliczaka)  z 

eksperymentów fMRI dotyczących planowania i egzekucji chwytu funkcjonalnego z udziałem osób 

leworęcznych i oburęcznych (w tym grupy profesjonalnych instrumentalistów). Przygotowanie 

publikacji tematycznych oraz prezentacja wyników badań na konferencji międzynarodowej.  

  

  

11. Kontrola procesu mówienia. Aspekty poznawcze i rozwojowe  
  

Kierownik: mgr Szymon Bręński  

Projekt jest kontynuacją badań realizowanych w poprzednich latach w związku z przygotowywaną 

rozprawą doktorską. Opracowana w poprzednim roku baza danych posłuży do wykonania analiz 

statystycznych w celu weryfikacji hipotez badawczych. Do zadań planowanych na rok 2022 należy opis 

i interpretacja uzyskanych wyników oraz ich zintegrowanie z przygotowanymi wcześniej rozdziałami 

teoretycznymi powstającej rozprawy doktorskiej. W kolejnym kroku planowane jest podjęcie działań 

finalizujących prace nad doktoratem, w tym opracowanie ostatecznej wersji tekstu rozprawy  i 

zgłoszenie jej do recenzji.  
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12. Mowa pogardy i nienawiści: charakterystyka i uwarunkowania  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Monika Obrębska  

Wykonawcy: dr Barbara Konat, mgr Klaudia Rodziejczak  

Mowa nienawiści (hate speech) definiowana jest jako przemoc werbalna wobec grup 

mniejszościowych. Odgrywa ona ogromną rolę w obecnym życiu społecznym, jest narzędziem w walce 

politycznej i w debacie publicznej, wykluczając dialog i porozumienie. Jej rozpowszechnianiu sprzyja 

sytuacja pandemii i towarzysząca jej radykalizacja postaw, nasilenie uprzedzeń społecznych, zmiana 

sposobu myślenia o moralności (Brock i in. 2019). Wszystkie te powody uzasadniają konieczność 

naukowego zajęcia się problematyką mowy pogardy i nienawiści. Celem prezentowanego projektu 

jest próba zrozumienia i integracji motywacyjnych, poznawczych i społecznych uwarunkowań mowy 

nienawiści, odwołujących się do klasycznych badań z zakresu psychologii społecznej nad 

uprzedzeniami i stereotypami, pokazanie jej psychospołecznych konsekwencji oraz wyodrębnienie 

cech charakterystycznych, umożliwiających precyzyjne zakwalifikowanie danej wypowiedzi do tej 

kategorii uzusu językowego.  

Planowane zadania na rok 2022:  

1. Przebadanie kolejnej grupy 100 osób za pomocą metody opisu zdjęć przedstawiających 

kontrowersyjne zjawiska społeczne oraz dziewięciu metod kwestionariuszowych, służących do 

pomiaru samooceny, kontroli emocji, potrzeby poznawczego domknięcia, poziomu dogmatyzmu, 

umiejscowienia kontroli, poziomu tolerancji, orientacji na dominację społeczną, poglądów o świecie 

społecznym i lęku.  

2. Ilościowa analiza użytych w wypowiedziach językowych wyznaczników mowy nienawiści: 

etykiet słownych, walencji afektywnej słów, ekspresywizmów językowych, poziomu dogmatyzacji 

wypowiedzi, werbalnych wskaźniki lęku.  

3. Jakościowa analiza treści w oparciu o klastery wyróżnione w badaniu nad mową nienawiści 

przez Winiewskiego i współpracowników (2017).  

  

  

13. Nienawiść – model opisujący i teorie wyjaśniające fenomen 

nienawiści  
  

Kierownik: dr Piotr Olesiński  

Temat badawczy planowany na rok 2022 stanowi kontynuację tematu rozpoczętego  w roku 2021. 

Planowane zadania badawcze związane są z opracowaniem autorskiego, holistycznego modelu 

nienawiści. W proponowanym modelu nienawiść bazuje na procesach popędowych, motywacyjnych, 

emocjonalnych i poznawczych oraz uwarunkowana jest biopsychospołecznie. Szeroko rozumiany 

fenomen nienawiści definiowany jest jako destrukcyjna, regresywna siła. Zadania badawcze 

planowane na rok 2022 związane są również z analizą teorii, przynależnych do różnych paradygmatów 

psychologicznych, wyjaśniających lub posiadających potencjał wyjaśniający tak rozumianą nienawiść.  
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14. Ocena zmian strukturalno-funkcjonalnych mózgu u pacjentów  

z zaburzeniami neurologicznymi  
  

Kierownik: dr Natalia Nowaczyk  

Celem projektu jest kontynuacja zaawansowanej analizy danych neuroobrazowych, która obejmuje nie 

tylko analizę sekwencji T1-zależnych, FLAIR i DTI, ale także sekwencje BOLD. Wszystkie dane 

neuroobrazowe wysłano za pomocą 3T skanera MRI na próbie osób dorosłych z zaburzeniem używania 

alkoholu, a także u dzieci z padaczką. Wyniki analiz zostaną opisane w postaci publikacji i wysłane do 

czasopism (IF>3).  

  

  

15. Oczywistość świadomości fenomenalnej. Pomiędzy sceptycyzmem 

a realizmem fenomenalnym  
  

Kierownik: dr Michał Wyrwa  

Plany obejmują:  

1) Analizę filozoficznych aspektów kwestii istnienia świadomości fenomenalnej.   

2) Empiryczną ocenę tezy o intuicyjności pojęcia świadomości fenomenalnej (przeprowadzenie badań 

uzupełniających, analiza wyników badań przeprowadzonych wcześniej i wyników badań 

uzupełniających).  

3) Przygotowanie dwóch anglojęzycznych manuskryptów (na podstawie 1. i 2.) i wysłanie ich do 

recenzji.  

  

  

16. Odwołania do emocji i patos w języku naturalnym – modelowanie  

z wykorzystaniem metod obliczeniowych  
  

Kierownik: dr Barbara Konat  

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Monika Obrębska  

W klasycznym ujęciu Arystotelesa, argument oparty na patosie (czy argument patotyczny) czerpie 

swoją moc perswazyjną z odwoływania się do emocji słuchaczy. Patos, czyli stan emocjonalny 

słuchaczy, to jeden z trzech środków przekonywania, obok logosu (argumentów) oraz etosu 

(charakteru mówcy). Teoria argumentacji oraz studia nad wpływem charakteru mówcy rzuciły już nieco 

więcej światła na mechanizmy – odpowiednio – logosu i etosu. Celem prezentowanego projektu jest 

dostarczenie nowej wiedzy dotyczącej patosu, stworzenie ramy teoretycznej niezbędnej  w 
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nowoczesnej retoryce, ramy, która byłaby stosowalna także w retoryce obliczeniowej oraz dla 

sztucznej inteligencji. Model ten, który proponujemy nazwać ComPathos, czyli patos obliczeniowy 

(komputacyjny), pozwoli na lepsze zrozumienie struktury i jakości argumentów używanych w języku 

naturalnym. Planujemy zastosowanie metody „od danych do teorii'', w której zbierane autentyczne 

przykłady argumentów będą podstawą dla rozwoju modelu, który będzie też sprawdzony w warunkach 

eksperymentalnych, aby przetestować faktyczny efekt retoryczny. W tym roku planujemy realizację 

dwóch zadań: 1. Badania korpusowe pozwolą nam zebrać dane statystyczne dotyczące najczęściej 

występujących struktur argumentacyjnych i ruchów dialogowych powiązanych z patosu W zad. 2)., 

technologie przetwarzania języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego 

rozpoznawania emocji w tekście, pozwolą nam uchwycić emocje w mediach społecznościowych  i 

stworzyć mapę patosu w reakcjach na debaty.  

  

  

17. Ogólne i specyficzne zdolności poznawcze a efektywność 

zawodowa  
  

Kierownik: dr Jarosław Grobelny  

Celem działań w obrębie tego tematu badawczego jest zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawdzenie 

poprawności teorii specyficznej trafności. Teoria ta zakłada, że większe znaczenie dla zachowań 

pracowników i pracowniczek (związanych z realizacją przez nich celów zawodowych) ma wąski  i 

charakterystyczny dla tej grupy zbiór specyficznych zdolności poznawczych (rozumianych jako 

zdolności z I warstwy w modelu CHC), aniżeli ogólne zdolności poznawcze tych osób. Wyniki 

prowadzonych badań mogą stanowić wkład w toczącą się w literaturze dyskusję nt. trafności obu 

perspektyw wyjaśniania efektywności pracowników (tj. specyficznych vs. ogólnych zdolności 

poznawczych).  

  

  

18. Organizacyjne predyktory wypalenia akademickiego u studentów  
  

Kierownik: prof. dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak  

Wykonawcy: prof. dr hab. Magdalena Piorunek, mgr Żaneta Garbacik (WSE UAM)  

Badania będą miały na celu weryfikację możliwości zastosowania modelu sześciu obszarów pracy M. 

Leitera i Ch. Maslach (dopasowanie w których wyjaśnia wypalenie zawodowe pracowników)  w 

kontekście akademickim i pracy studentów. Planuję przeprowadzenie wywiadów pogłębionych 

grupowych w celu określenia czynników organizacyjnych odpowiedzialnych za wypalenie wśród 

studentów, opracowanie narzędzia do pomiaru obszarów pracy akademickiej, przeprowadzenie badań 

wśród studentów dotyczących organizacyjnych predyktorów wypalenia.  
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19. Patologiczne cechy osobowości i poziom dysfunkcji osobowości  a 

zaburzenia mentalizacji w grupie osób z zaburzeniami osobowości  
  

Kierownik: dr Dominika Górska, dr Monika Jańczak  

Projekt badawczy łączy ze sobą nowoczesne dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości  w 

kontekście modelu patologicznych cech i poziomu głębokości zaburzeń osobowości oraz eksplorację 

zjawiska mentalizacji, która traktowana jest jako kluczowy marker zaburzeń funkcjonowania 

osobowości. Podstawowym celem badania jest zwiększenie wiedzy o osobowościowych, związanych  z 

patologicznymi cechami, determinantach zakłóceń mentalizacji w grupie osób z zaburzeniami 

osobowości. W realizacji badań planowane są następujące zadania: kontynuacja i zakończenie badań 

właściwych w grupie klinicznej i kontrolnej, opracowanie wyników badań, w tym analiza statystyczna  

i merytoryczna oraz przygotowanie artykułu naukowego.  

  

  

20. Percepcja i działanie z użyciem narzędzi prostych i złożonych  
  

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak  

Wykonawcy: dr Agnieszka Nowik, dr Maciej Raś, prof. UAM dr hab. Michał Klichowski   

Rola wyspecjalizowanych sieci wzrokowych obszarów funkcjonalnych mózgu uwikłanych w kontrolę 

chwytania i używania narzędzi złożonych (w odróżnieniu od narzędzi prostych) jest dość niejasna. 

Celem naszych nowych badań będzie zgłębianie wiedzy nt. ewentualnej przyczynowej roli obszarów 

kluczowych dla realizacji zadań z ich użyciem. Punktem wyjścia będą wyniki już uzyskane w naszym 

laboratorium: Raś, M. (2019). Neuronalne podłoże i mechanizmy działań z użyciem narzędzi złożonych. 

Nieopublikowana praca doktorska (promotor prof. G. Króliczak). Z wcześniejszych badań fMRI wiemy 

jakie pola funkcjonalne w mózgu odgrywają kluczową rolę w interakcjach z narzędziami złożonymi.   

W bardziej naturalnych warunkach, będziemy badać nie tylko wkład przyczynowy, ale także 

przebiegi czasowe kluczowych mechanizmów poznawczych uwikłanych w kontrolę wzrokoworuchową 

czynności (funkcjonalnych) z użyciem narzędzi złożonych. Planujemy np. mierzyć czasy reakcji i 

kinematyki ruchu rąk, zarówno w sytuacjach typowych interakcji z narzędziami złożonymi oraz ich 

perturbacjach, wywołanych m.in. przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS, która wpływa na 

efektywność pracy mózgu szybko zmieniającym się polem magnetycznym, generowanym w cewce 

umieszczanej przy głowie uczestnika badań).   

W ten sposób będziemy dalej identyfikować procesy/mechanizmy poznawcze, które leżą  u 

podłoża przetwarzania informacji o cechach i funkcjach narzędzi złożonych oraz przebiegach czasowych 

tych procesów/mechanizmów uwikłanych w kontrolę naszych działań z ich użyciem.  
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21. Percepcja i kontrola dotykowa działań  
  

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak  

Wykonawcy: dr Agnieszka Nowik, dr Maciej Raś, prof. UAM dr hab. Michał Klichowski   

Ludzie bez wątpienia posiadają wyspecjalizowane sieci wzrokowe obszarów funkcjonalnych mózgu, 

które pośredniczą w kontroli chwytania i używania narzędzi. Celem badań proponowanych w ramach 

nowego tematu badawczego jest zgłębianie wiedzy nt. procesów oraz mechanizmów uwikłanych  w 

dotykowe interakcje z narzędziami. Punktem wyjścia będzie już opublikowana przez nas praca na ten 

temat: Styrkowiec, P.P., Nowik, A.M., & Króliczak, G. (2019). The neural underpinnings of haptically 

guided functional grasping of tools: An fMRI study. Neuroimage, 194, 149-162. doi: 

10.1016/j.neuroimage.2019.03.043. Z badań fMRI wiemy jakie pola funkcjonalne w mózgu odgrywają 

kluczową rolę w tych zadaniach. Obecnie, w bardziej naturalnych warunkach, będziemy badać m.in. 

przebiegi czasowe mechanizmów poznawczych w nie uwikłanych.   

Planujemy m.in. mierzyć czasy reakcji i kinematyki ruchu rąk w sytuacjach niezakłóconych 

interakcji dotykowych z narzędziami, jak i w różnego rodzaju ich perturbacjach. Mianowicie, przy 

pomocy przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS, wpływającej na efektywność pracy mózgu 

przez szybko zmieniające się pole magnetyczne, generowane w cewce umieszczanej przy głowie 

uczestnika badań), wpływać będziemy na kodowanie informacji dotykowych o przedmiotach, jak  i 

programowanie i egzekucję funkcjonalnych interakcji dotykowych z narzędziami.   

Naszym celem jest identyfikacja newralgicznych procesów/mechanizmów poznawczych, które 

leżą u podłoża przetwarzania informacji dotykowej o cechach i funkcjach narzędzi oraz przebiegach 

czasowych tych procesów/mechanizmów.  

  

  

22. Percepcja prozodii emocjonalnej i lingwistycznej w schizofrenii  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Olga Sakson-Obada  

Wykonawcy: dr Joanna Śmiecińska (Wydział Anglistyki)  

Badania wskazują, że osoby ze schizofrenią cechują się zakłóceniami w percepcji prozodii  

(akustycznych właściwości mowy) czyli odbioru, interpretacji i przetwarzania niewerbalnych 

właściwości komunikatów językowych. Zaplanowane na 2022 rok zadania w ramach projektu to: a) 

eksploracja literatury dotyczącej percepcji prozodii emocjonalnej i lingwistycznej w schizofrenii oraz jej 

osobowościowych korelatów i behawioralnych konsekwencji; b) stworzenie i przetestowanie narzędzi 

do badania: prozodii emocjonalnej i lingwistycznej.  
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23. Pośrednicząca rola zazdrości we wpływie porównań społecznych 

na poczucie dobrostanu  
  

Kierownik: dr Paweł Kleka  

Wykonawcy: Magda Majewska (absolwentka)  

Badania nad wpływem użytkowania mediów społecznościowych na subiektywny dobrostan ludzi 

przynoszą sprzeczne rezultaty. Niejednoznaczne wyniki, oparte w głównej mierze na badaniach 

poprzecznych i kwestionariuszowych, oraz ich nadal relatywnie niewielka liczba, zwłaszcza w Polsce, 

wskazują na potrzebę próby ujęcia tego problemu w sposób eksperymentalny. Brak rozstrzygnięcia 

między skutkami pozytywnymi i negatywnymi sugeruje możliwość istnienia mediatora lub moderatora 

tej relacji.  

W ramach projektu planujemy zaproponować i zweryfikować eksperymentalnie model relacji między 

użytkowaniem mediów społecznościowych uruchamiających porównania społeczne a poczucie 

dobrostanu, w którym wyjaśniająca rolę może pełnić poczucie zazdrości odczuwane przez osoby 

badane w stosunku do „obiektów” w mediach.  

  

  

24. Pośrednie relacje między religijnymi sposobami radzenia sobie ze 

stresem a emocjonalnym dobrostanem i objawami depresji wśród 

studentów: Rola odkrywania sensu życia  
  

Kierownik: dr Marcin Wnuk  

Na podstawie zebranych danych statystycznych trzeba będzie przygotować odpowiednie modele 

badawcze, dobrać do nich odpowiednie metody analizy statystycznej, dokonać stosownych obliczeń, 

na podstawie których zostaną przygotowane teksty do publikacji i wysłane do poszczególnych redakcji. 

Przed wysłaniem teksów do redakcji zostaną one przekazane do sprawdzenia pod względem 

językowym przez wyspecjalizowane w tym zakresie zagraniczne biura posiadające native speakerów.  

  

  

25. Poznawcza analiza emocji  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska  

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Emilia Soroko, dr Dominika Górska, dr Maja Stańko-Kaczmarek  

Problematyka poznawczej analizy emocji będzie badana zgodnie z modelami teoretycznymi wiedzy 

społecznej, zaadaptowanymi dla potrzeb rozumienia wiedzy na temat emocji. Modele te wskazują na 
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istnienie w obrębie wzmiankowanej wiedzy kilku składników: percepcyjnego – dotyczącego obserwacji 

danych zmysłowych i towarzyszącej refleksji umysłowej (np. procesy spostrzegania i rozpoznania 

emocji), konceptualnego związanego z reprezentowaniem danych (np. czynienie z emocji przedmiotu 

myśli) oraz niekiedy symbolicznego – umożliwiającego wyrażanie danych przez jednostki językowe (np. 

nazywanie, wyrażanie emocji w języku). Istnieje zgoda co to tego, że dopiero wiedza na temat emocji 

kodująca dane w sposób abstrakcyjny i wykorzystująca do tego złożone procesy myślowe daje 

jednostce środki kontroli nad emocjami. Zgodnie z tymi przesłankami badania będą dotyczyć aspektu 

teoretycznego, jakim jest: 1) analiza reprezentacji pojęciowych emocji pod postacią schematów 

emocjonalnych; 2) analiza wiedzy na temat emocji podstawowych u dzieci w normie intelektualnej   i z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z wykorzystaniem narzędzia pomiarowego 

(WE06) oraz aspektu stosowanego jakim będzie 3) polska adaptacja Skali Przetwarzania 

Emocjonalnego (Emotional Processing Scale).  

  

  

26. Poznawcze i emocjonalne korelaty twórczości  
  

Kierownik: dr Maja Stańko-Kaczmarek  

Wykonawcy: Kamila Sternal, Antonina Myalska, Aleksandra Ratajczak, Ryszard Zieliński, Maria 

Kośmider i Katarzyna Sołtysiak (studenci WPiK UAM)  

1. Korekta merytoryczna opisu badań.   

2. Przygotowanie raportów z badań do publikacji.   

3. Tłumaczenie i korekta.   

4. Złożenie tekstów do publikacji.   

5. Korekta po recenzjach i ponowne złożenie do publikacji.  

  

  

27. Psychofizjologiczne funkcjonowanie człowieka  
  

Kierownik: dr Maciej Behnke  

Emocje wyewoluowały, by poradzić sobie z podstawowymi zadaniami życiowymi (np. unikaniem 

zagrożenia), w związku z tym emocje wiążą się z reaktywnością autonomicznego układu nerwowego, 

która zapewnia optymalne przygotowanie organizmu do odpowiedzi na te zadania. Założenie to 

prowadzi do zidentyfikowania reaktywności fizjologicznej jako elementu reakcji emocjonalnej wraz  z 

subiektywnym doświadczeniem i reakcją behawioralną/ekspresyjną. W ostatnich latach 

zainteresowanie fizjologiczną charakterystyką emocji przejawia poza psychologią również 

interdyscyplinarny dział informatyki zwany informatyką afektywną – Affective Computing (znany 

również jako emocjonalna sztuczna inteligencja). Jednak główną przeszkodą w rozwoju maszyn 
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afektywnych czy algorytmów są małe i nie zbalansowane zbiory danych. W związku z tym planuję 

prowadzić badania laboratoryjne wzbudzając emocje (szczególnie pozytywne), mierzą 

wielowymiarową psychofizjologiczną charakterystykę reakcji emocjonalnych. Zgromadzone dane 

posłużą do poszerzenia bazy danych POPANE 

  

28. Psychologiczne aspekty doświadczania obowiązkowej 

kwarantanny i izolacji  
  

Kierownik: dr Marta Mrozowicz-Wrońska  

Wykonawcy: mgr Katarzyna Ślosarczyk, mgr Marta Koczurek  

Głównym celem projektu jest zrozumiemie sposobu przeżywania obowiązkowej kwarantanny  z 

perspektywy psychologicznej. Do tej pory w projekcie przeprowadzono 35 wywiadów z osobami, które 

musiały poddać się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Aktualne zadania w projekcie to a) 

transkrypcja przeprowadzonych wywiadów, b) analiza c) przygotowanie dalszych publikacji. Celem 

analiz będzie identyfikacja czynników sprzyjających i utrudniających adaptację do obowiązkowej 

kwarantanny, jej wpływ na zdrowie psychiczne oraz identytfikacja potrzeb w zakresie wsparcia 

psychologicznego i psychoterapeutycznego. Analizie poddana zostanie także motywacja badanych do 

stosowania się do zaleceń instytucji zlecających kwarantannę oraz efektywność komunikacji między 

nimi a tymi instytucjami. Uwzględnione zostaną skutki psychologiczne kwarantanny po jej zakończeniu.  

  

  

29. Psychologiczne koncepcje przebaczania  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Anna Słysz  

Wykonawcy: mgr Piotr Haładziński, prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska, dr Joanna Urbańska  

Badania empiryczne na gruncie psychologii nad uwarunkowaniami i konsekwencjami przebaczania  

(forgiveness) i przebaczania sobie (self-forgiveness) mają stosunkowo krótką (około 30-letnią) historię. 

Celem planowanych badań jest eksploracja przebaczania sobie i innym jako psychologicznych 

konstruktów. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona analiza dotychczasowych 

psychologicznych koncepcji przebaczania, pod kątem ich spójności i kompletności. W zależności od 

ustaleń, będzie opracowana polska adaptacja wybranych kwestionariuszy do badania przebaczania 

sobie i innym lub zostanie utworzona nowa metoda. Następnie zostaną zaplanowane badania 

empiryczne nad wybranymi korelatami dyspozycyjnego przebaczania sobie i innym. W tym kontekście 

zostaną rozważone m.in. wczesne nieadaptacyjne schematy poznawcze, rodzaje zaburzeń osobowości 

oraz myśli i zachowania suicydalne.  
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30. Psychologiczne mechanizmy zachowań społecznych człowieka  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek  

Wykonawcy: dr Dariusz Drążkowski, dr Joanna Zinczuk-Zielazna  

Celem realizowanego tematu badawczego jest opisywanie i wyjaśnianie zjawisk społecznych oraz 

poszukiwanie sposobów wpływania na ich przebieg. Temat w szczególności dotyczy nowych obszarów 

badań w ramach psychologii społecznej, nowych propozycji teoretycznych służących do opisu znanych 

już zjawisk, nowych metod badania procesów społecznych, oraz – bieżących wydarzeń o istotnej 

komponencie społecznej. Badania realizowane w ramach tego tematu mogą dotyczyć np. problematyki 

konsumpcji, psychologii gamingu, kształtowania pozytywnych relacji, szczęścia, oraz kwestii wzajemnej 

percepcji dobrostanu różnych grup społecznych.  

  

  

31. Psychospołeczne uwarunkowania subiektywnego dobrostanu 

uczestników spotkań Anonimowych Seksoholików  
  

Kierownik: dr Marcin Wnuk  

Wykonawcy: dr Edyta Charzyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  

Na podstawie zebranych danych statystycznych trzeba będzie przygotować odpowiednie modele 

badawcze, dobrać do nich odpowiednie metody analizy statystycznej, dokonać stosownych obliczeń, 

na podstawie których zostaną przygotowane teksty do publikacji i wysłane do poszczególnych redakcji. 

Przed wysłaniem teksów do redakcji zostaną one przekazane do sprawdzenie pod względem 

językowym przez wyspecjalizowane w tym zakresie zagraniczne biura posiadające native speakerów.  

  

  

32. Psychoterapia psychodynamiczna w obliczu epidemii COVID-19  

i kwarantanny społecznej  
  

Kierownik: dr Monika Zielona-Jenek  

Wykonawcy: dr Agnieszka Izdebska, prof. UAM dr hab. Emilia Soroko   

Celem projektu jest analiza doświadczeń terapeutek i terapeutów psychodynamicznych zmagających 

się z wyzwaniem, jakie dla pracy z pacjentami przyniosła sytuacja epidemii Covid-19 oraz kwarantanny 

społecznej. W sposób szczególny jest on skoncentrowany na dylematach dotyczących pracy 

terapeutycznej w czasie epidemii, sposobach radzenia sobie z nimi, w tym – kwestii podejmowania 

pracy zdalnej, zapośredniczonej przez Internet lub telefon. Celem badania jest także sprawdzenie,  w 
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jaki sposób wraz z czasem trwania epidemii doświadczenia terapeutów zmieniały się oraz jakie miały 

znaczenie dla rozumienia procesu terapii psychodynamicznej oraz własnej tożsamości zawodowej.  

Badanie jest realizowane we współpracy organizacyjnej z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa 

Psychoterapii Psychodynamicznej. Do badania zaproszone zostały osoby, które identyfikują się jako 

terapeuci/tki psychodynamiczni/e – zarówno osoby posiadające certyfikaty psychoterapeutyczne, 

osoby w trakcie kursu psychoterapii jak i superwizujące procesy psychoterapeutyczne – i którzy 

pracowali/ły w chwili badania z pacjentami opierając się o założenia tego paradygmatu. Badanie 

zrealizowano jako badanie podłużne, z trzema turami (początek kwietnia, przełom maja i czerwca oraz 

przełom września i października 2020r.). Analizy materiału pochodzącego z pierwszej tury badania 

zostały zakończone i zgłoszone do publikacji. Na nadchodzący rok zaplanowano przeprowadzenie 

dalszych analiz zebranego materiału (porównanie materiału z drugiej i trzeciej tury badania) oraz 

przygotowanie kolejnych publikacji prezentujących wyniki.  

  

  

33. Rola mechanizmów obronnych w zaburzeniach psychicznych  
  

Kierownik: dr Marta Mrozowicz-Wrońska  

Projekt poświęcony jest badaniu roli mechanizmów obronnych w powstawaniu, podtrzymaniu  i 

leczeniu zaburzeń psychicznych. W ramach projektu: a) zostanie przeprowadzona analiza literatury 

tematu; b) przygotowanie publikacji o charakterze przeglądowym; c) przygotowanie polskiego 

tłumaczenia Defense Mechanisms Rating Scale autorstwa Johna Christophera Perry’ego oraz praca nad 

polskim tłumaczeniem i walidacją DMRS-SR-30 autorstwa Mariagrazia Di Giuseppe (samoopisowej skali 

do mierzenia mechanizmów obronnych) w celu wykorzystania wyżej wymienionych narzędzi  w 

kolejnych projektach badawczych.  

  

  

34. Rozumienie pojęć matematycznych  
  

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski  

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion   

Planuje się przygotowanie do druku podręcznika do przedmiotu „Matematyczne podstawy 

kognitywistyki”. Wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia dydaktyczne oraz prace 

kierownika tematu dotyczące intuicji matematycznej i kontekstu przekazu w matematyce.  
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35. Rozwój funkcji wykonawczych w okresie dzieciństwa  
  

Kierownik: dr Sławomir Jabłoński  

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, mgr Szymon Bręński, mgr Magdalena Hardt   

Prace badawcze będą obejmowały konceptualizację teoretyczną rozwoju funkcji wykonawczych,  w 

tym identyfikację czynników środowiskowych warunkujących ten rozwój oraz opracowanie narzędzi 

pomiaru wymienionych wyżej zjawisk. W roku 2022 planowana jest: 1) kontynuacja badań 

laboratoryjnych nt. roli hamowania w interakcji matka-dziecko (praca doktorska M. Hardt), 2) 

kontynuacja prac nad arkuszem obserwacyjnym do rejestrowania zachowań nauczyciela sprzyjających 

uruchamianiu funkcji wykonawczych przez uczniów podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, 3) 

kontynuacja przygotowania publikacji monografii: Jabłoński, S. Rozwój kontroli hamowania w okresie 

dzieciństwa, a także 4) opracowanie wstępnych projektów badań eksperymentalnych funkcji 

wykonawczych.  

  

  

36. Rozwój tożsamości niepełnosprawności – konsekwencje dla 

zdrowia psychicznego  
  

Kierownik: dr Małgorzata Rękosiewicz  

Jest to temat badawczy kontynuowany z roku 2021. W ramach tematu obecnie analizuję literaturę 

naukową, przygotowując systematyczny przegląd literatury, który zostanie zgłoszony do czasopisma 

naukowego na początku 2022 roku. Ponadto, nawiązałam kontakt z dr Anjali J. Forber-Pratt  z 

Uniwersytetu Vanderbilt (Nashville, USA), uzyskując jej zgodę na wspólne przygotowanie polskiej 

adaptacji kwestionariusza do badania rozwoju tożsamości autorstwa jej zespołu. Po przygotowaniu 

adaptacji kwestionariusza w dalszym planie znajduje się badanie osób z widoczną i niewidoczną 

niepełnosprawnością dotyczące relacji między rozwojem poczucia niepełnosprawności i tożsamości 

niepełnosprawności a stanem zdrowia psychicznego.  

  

  

37. Samoopiekuńczość i jej psychologiczne korelaty  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska  

Wykonawcy: prof. UAM dr hab. Olga Sakson-Obada  

Samoopiekuńczość to złożony syndrom, którego wiodącymi elementami są rozwijane na gruncie 

naturalnej tendencji do życia i rozwoju poczucie wartości własnej osoby i własnego życia oraz wzorce 

reakcji opiekuńczych służących ochronie tych wartości. W ramach realizacji projektu eksplorowane 

będą psychologiczne korelaty samoopiekuńczości oraz weryfikowana będzie użyteczność 
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Kwestionariusza samoopiekuńczości jako metody pomiaru zasobów i deficytów w obszarze 

funkcjonowania samoopiekuńczego.  

  

  

38. Seksualność w cyklu życia człowieka  
  

Kierownik: prof. dr hab. Maria Beisert  

Wykonawcy: dr Agnieszka Izdebska, dr Filip Szumski, dr Marta Szymańska-Pytlińska, dr Monika 
Zielona-Jenek, dr Marta Karbowa- Płowens (współpraca w ramach projektu “Narcyzm a przywiązanie 
i funkcjonowanie seksualne w okresie wczesnej dorosłości”), mgr Katarzyna Pilarczyk, mgr Olga 
Węglerska, dr Dominika Bartoszak, dr Aleksandra Chodecka, mgr Joanna Płonka  

Celem badań jest analiza normatywnego rozwoju seksualnego okresu dzieciństwa i dorosłości oraz 

nietypowego i zaburzonego funkcjonowania seksualnego w okresie dorosłości. Analizy służyć będą 

pogłębieniu rozumienia istoty rozwoju seksualnego, jego uwarunkowań oraz różnorodności ekspresji, 

w kontekście normy seksuologicznej. Prace zorganizowane będą w ramach szczegółowych projektów 

spajanych przez wiodący temat badawczy:  

1. Normatywna ekspresja seksualna w okresie dzieciństwa.  

2. Analiza genetyczna oraz parametry metaboliczne u szczupłych i otyłych pacjentek z zespołem 

policystycznych jajników (PCO).  

3. Poznanie sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.  

4. Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci.  

5. Rozpoznawanie stanów afektywnych na podstawie ekspresji mimicznych w grupie sprawców 

wykorzystujących seksualnie dzieci.  

6. Znaczenie modelu biologiczno-społecznego dla etiologii zaburzeń preferencji seksualnych  u 

sprawców przemocy seksualnej wobec małoletnich.  

7. Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie.  

8. Narcyzm a przywiązanie i funkcjonowanie seksualne w okresie wczesnej dorosłości.  

9. Ciąża a doświadczanie przez psychoterapeutki pracy zawodowej.  

10. Doświadczenia pracowników ochrony zdrowia w kontakcie z osobami poszkodowanymi przemocą 

seksualną.  

11. Stereotypy diagnostów i terapeutów związane z przemocą seksualną a efektywność ich pracy.  

12. Zdolność do mentalizacji u sprawców przestępstw seksualnych wobec małoletnich.  

13. Funkcjonowanie seksualne kobiet dorosłych.  

14. Wpływ deprywacji seksualnej na funkcjonowanie człowieka.  

15. Ocena ryzyka recydywy seksualnej.  



 

21  

  

16. Przebieg przestępstw seksualnych z perspektywy ofiar/pomijane populacje ofiar przemocy 

seksualnej  

Realizacja zadań badawczych obejmuje współpracę z zespołami klinik Ginekologiczno-Położniczego 

Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz zespołem Katedry i Kliniki 

Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM, Miejskim Uniwersytetem w Dublinie, 

Zakładami Karnymi we Wronkach, Gębarzewie, Rawiczu i Goleniowie, przedszkolami na terenie 

Wielkopolski oraz Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej.  

  

  

39. Sensowność empiryczna pojęć teoretycznych w psychologii  
  

Kierownik: dr Tomasz Czub  

Wykonawcy: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska, dr Paweł Kleka, mgr Tomasz Ptaszyński, dr Joanna 

Urbańska, dr Marzenna Zakrzewska, mgr Aleksandra Frydrysiak   

Zgłaszany temat stanowi kontynuację projektu realizowanego w roku 2021. Celem projektu jest 

zarówno uruchomienie niemal nieobecnej w polskim piśmiennictwie dyskusji, jak też sformułowanie 

pytań i wypracowanie stanowiska/stanowisk w sprawie pełnego niejasności i budzącego nieustanne 

wątpliwości w psychologii problemu relacji między znaczeniem pojęć teoretycznych opisujących 

obiekty natury psychicznej (np. osobowość, inteligencja, temperament, czy emocje) a ich empiryczną 

reprezentacją. Do planowanych w dłuższej perspektywie czasowej rezultatów projektu należy 

przygotowanie publikacji prezentujących wątpliwości i ustalenia dotyczące problemu empirycznego 

znaczenia pojęć teoretycznych w psychologii, jak też wypracowanie zbioru wskazówek, które mogłyby 

być pomocne w rozpowszechnianiu wiedzy na ten temat (np. modyfikacji programów nauczania).  W 

pierwszym roku realizacji projektu sformułowano szereg pytań i wątpliwości dotyczących statusu pojęć 

teoretycznych w psychologii, omówiono niektóre problemy szczegółowe w obrębie podejmowanego 

tematu. W kolejnym roku planowane jest opracowanie siatki pojęć kluczowych oraz określenie 

głównych kierunków poszukiwania rozwiązań dotyczących uściślenia relacji pomiędzy warstwami 

teoretyczną i empiryczną wiedzy psychologicznej.  

  

  

40. Strategie kontroli a zachowania jedzeniowe w środowisku 

rodzinnym  
  

Kierownik: dr Julita Wojciechowska  

W polu moich zainteresowań badawczych są strategie oddziaływania rodziców, które kształtują u dzieci 

umiejętności zdrowej regulacji zachowań związanych z jedzeniem tzn. przyjmowania jedzenia podczas 

odczuwania głodu i hamowania jedzenia w sytuacji nasycenia. Kompetencja samoregulacji 
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kształtowana w dzieciństwie wskazywana jest jako podstawowy czynnik zapobiegania nadwadze  i 

otyłości u dzieci i młodzieży, jak również w dorosłości.  

Szczególnie istotne wydaje się pod tym względem jest badanie kontroli rodzicielskiej w zakresie 

karmienia dzieci. Wspólnym mianownikiem dla różnorodnych operacjonalizacji w literaturze 

przedmiotu jest rozumienie jej jako wprowadzanie restrykcji w odpowiedzi na dotychczasowe wybory 

czy preferencje dziecka, oceniając je jak niezdrowe czy sprzyjające otyłości lub nadwadze. Wg modelu 

Grolnick i Pomerantz (2009) pojęcie kontroli różni się od „strukturowania” czy „działań opartych  o 

strukturowanie” to znaczy organizowania środowiska dziecka, w tym przypadku rodzinnego 

środowiska żywieniowego. Kontrola strukturująca zawiera w sobie ustalanie granic dla spożywania 

wszystkich produktów, które to ustalanie uwzględnia perspektywę dziecka, wprowadzanie 

przewidywalnych dla dziecka konsekwencji i informacji zwrotnych w odpowiedzi na pożądane  i 

niepożądane zachowania jedzeniowe dziecka. Zarówno moje badania (realizowany grant Covidowy) 

jak i analizy teoretyczne skupią się wokół tych dwóch form kontroli i ich związków z rodzinny 

środowiskiem żywieniowym i procesem samoregulacji.  

  

  

41. Stres mniejszościowy i kompetencje rodzicielskie kobiet 

wychowujących dzieci w związkach z kobietami  
  

Kierownik: dr Jowita Wycisk  

Dalsza analiza danych uzyskanych w badaniach ilościowych (kwestionariuszowych) przeprowadzonych 

w roku 2020 (grupa kryterialna) i 2021 (grupa kontrolna). Porównania międzygrupowe pod względem 

kompetencji rodzicielskich, zdrowia psychicznego, wsparcia i stylu przywiązania oraz analizy 

korelacyjno-regresyjne w grupie kryterialnej pomiędzy natężeniem stresorów mniejszościowych  i 

kompetencjami rodzicielskimi, z moderującym efektem formy sprawowanego rodzicielstwa i typu 

rodziny oraz stylu przywiązania. Opracowanie artykułu do druku w czasopiśmie o zasięgu 

międzynarodowym oraz dwóch wystąpień konferencyjnych.  

  

  

42. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania spontanicznego 

podejmowania perspektywy drugiej osoby  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Adam Putko  

Planowane badania dotyczą jednej z ważnych zdolności wchodzących w skład poznania społecznego – 

podejmowania perspektywy drugiej osoby. Może ono zachodzić w sposób intencjonalny, gdy 

realizowane zadanie wymaga jawnej oceny tego, co inna osoba w danej sytuacji widzi, jak i w sposób 

spontaniczny – bez jawnej zachęty, aby to czynić. Dotychczasowe badania wskazują, że jednym  z 

głównych czynników warunkujących spontaniczne podejmowanie perspektywy jest rodzaj zadania 
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realizowanego przez podmiot. Do spontanicznego podejmowania perspektywy dochodzi częściej we 

względnie prostych zadaniach percepcyjnych, wymagających oceny tego, czy ktoś widzi dany 

przedmiot, czy go nie widzi (perspektywa poziomu 1), niż w bardziej złożonych zadaniach, 

wymagających oceny tego, w jaki sposób ktoś widzi dany przedmiot (perspektywa poziomu 2). Celem 

planowanych badań będzie zweryfikowanie hipotez dotyczących wpływu wybranych czynników 

sytuacyjnych (wyrazistości bodźców społecznych, kontekstu w jakim przedstawiane jest zadanie) na 

spontaniczne podejmowanie cudzej perspektywy, a także roli w tym procesie osobowościowo 

uwarunkowanej wrażliwości na sygnały społeczne. Planowane zadania do zrealizowania: (1) 

opracowanie zadania do pomiaru spontanicznego podejmowania cudzej perspektywy; (2) 

przeprowadzenie badania w schemacie eksperymentalno-korelacyjnym, z wykorzystaniem ww. 

zadania oraz kwestionariuszowych miar osobowości. Efektem planowanych działań będzie wystąpienie 

konferencyjne i publikacja.  

  

  

43. Uwarunkowania stanu koncentracji na czytanym tekście  

i epizodów odrywania się myślami od lektury  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk  

Celem badań jest uchwycenie czynników sprzyjających uważnemu czytaniu i okoliczności, w jakich 

uwaga czytającego przemieszcza się z tekstu na treści niezwiązane z lekturą, bieżącym zadaniem  i 

bezpośrednim otoczeniem. Planowane są manipulacje eksperymentalne dotyczące właściwoścci 

czytanych fragmentów i nastawień czytającego, a także pomiar cech indywidualnych oraz 

niemanipulowanych właściwości stanu uczestników.  

  

  

44. Wczesna faza stresu pandemicznego – dynamika zmian  

w percepcji i radzeniu sobie ze stresem  
  

Kierownik: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski  

Wykonawcy: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska, dr Marzenna Zakrzewska, mgr Piotr Haładziński, mgr 

Tomasz Ptaszyński   

Przygotowanie publikacji „Analiza treści wypowiedzi dotyczących ograniczeń w pierwszym okresie 

trwania pandemii”.  
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45. Wokół dymensjonalnych modeli zaburzeń osobowości  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Emilia Soroko  

W ramach tematu „Wokół dymensjonalnych modeli zaburzeń osobowości” planuję:   

1. zajmować się walidacją narzędzi badawczych (The Splitting Index, Borderline Personality Inventory, 

Self and Interpersonal Functioning Scale);   

2. prowadzić badania ilościowe w ramach modeli dymensjonalnych zaburzeń osobowości, bazujących 

na modelu alternatywnym DSM-5 oraz ICD-11 (poziom głębokości zaburzeń, patologiczne cechy 

osobowości, wzorzec borderline);   

3. prowadzić badania jakościowe, skoncentrowane na analizie wypowiedzi, głównie narracyjnych.  

  

  

46. Wpływ poczucia dyskredytacji na wzmacnianie postaw anty- i 

pronaukowych wśród użytkowników/użytkowniczek mediów 

społecznościowych  
  

Kierownik: dr Jarosław Grobelny  

Po wybuchu pandemii w 2020, media społecznościowe stały się ważnym centrum wymiany opinii  i 

wyrażania obaw związanych ze zdrowiem, życiem i prawami osób dotkniętych chorobą wywołaną przez 

koronawirusa lub jej konsekwencjami. Portale typu Facebook są też dla wielu osób podstawowym lub 

jednym źródłem informacji na temat badań i działań naukowców w tym obszarze. Najnowsze wyniki 

badań Eurobarometru dot. postaw wobec nauki i technologii sugerują, że badani  z UE wciąż ufają 

nauce, jednak coraz liczniejsza (zwłaszcza w niektórych państwach członkowskich) jest grupa osób 

nastawionych sceptycznie lub wręcz negatywnie wobec działań naukowców.   

Celem tematu badawczego jest zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie, czy i w jaki sposób 

poczucie dyskredytacji wpływa na zmianę postaw, polegającą na wzmocnieniu posiadanych już przez 

użytkowników i użytkowniczki mediów społecznościowych postaw anty- lub pro-naukowych. 

Omawiane poczucie dyskredytacji może wynikać ze wzmożonej ekspozycji użytkowników  i 

użytkowniczek mediów społecznościowych na treści krytykujące posiadane przez nich postawy, np. 

poprzez ich wyśmiewanie (w formie tzw. memów). Wyniki badań w tym obszarze mogą stanowić 

użyteczne źródło wiedzy dot. komunikacji z osobami o postawach anty-naukowych (np. z osobami 

krytykującymi i negującymi działanie szczepionek).  
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47. Zachowania transgresyjne i ochronne człowieka a preferencje 

mieszkaniowe w kontekście doświadczania pandemii COVID-19  
  

Kierownik: dr Izabela Stankowska-Mazur  

Wykonawcy: dr Anna Stankowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

Rozpoczęte w 2021 roku badania mają charakter interdyscyplinarny, łączący dziedzinę psychologii  i 

ekonomii. Badanie ma na celu sprawdzenie czy: 1) istnieje zależność między doświadczeniem pandemii 

COVID-19 a preferencjami dotyczącymi miejsca zamieszkania w aspekcie: (a) bliskości obiektów 

użyteczności publicznej; (b) bliskości terenów zielonych; 2) istnieje zależność między preferencjami 

dotyczącymi otoczenia miejsca zamieszkania a poziomem transgresji, 3) występują społeczno-

ekonomiczne determinanty preferencji dotyczących otoczenia miejsca zamieszkania.  

Planowane zadania obejmują: 1) dalszą kwerendę literatury przedmiotu z dziedziny psychologii  i 

ekonomii; 2) kontynuację analizy teoretycznej preferencji otoczenia miejsca zamieszkania oraz 

zachowań transgresyjnych i ochronnych z uwzględnieniem aktualnych badań; 3) analizę uzyskanych 

wyników; 4) czynny udział w konferencji naukowej w celu przedstawienia wyników badań; 5) publikację 

wyników badań w postaci artykułu naukowego.  

W pierwszym roku realizacji dokonałyśmy korekty początkowego celu badania, rekrutacji uczestników 

badania oraz zebrałyśmy odpowiedzi osób badanych. Część opracowanych wyników przedstawiłyśmy 

podczas dwóch konferencji naukowych: (1) Stankowska, A., Stankowska-Mazur, I. Zachowania 

transgresyjne i ochronne człowieka a preferencje mieszkaniowe w kontekście doświadczania pandemii 

COVID-19. Referat na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej pt. Współczesne wyzwania gospodarowania 

nieruchomościami. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 19-21.09.2021; (2) 4. Stankowska, A., 

Stankowska-Mazur, I. Preferencje mieszkaniowe w kontekście doświadczania pandemii COVID-19  w 

Polsce. Uwarunkowania społeczne. Referat na Międzynarodowej Konferencji pt. 

Ekonomicznospołeczne skutki pandemii COVID-19. Warszawa, 10.06.2021.  

  

  

48. Zastosowanie metod obliczeniowych w teorii dowodu  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion  

Wykonawcy: dr inż. Marcin Jukiewicz, mgr Agata Tomczyk   

W 2022 roku zespół kontynuować będzie prace wykonane w ramach tego samego tematu badawczego 

w poprzednim roku kalendarzowym, podejmując tradycyjne zagadnienia teorii dowodu (dowodzenie, 

porównywanie systemów dowodowych, badanie rozmiaru dowodów i złożoności procesu 

dowodzenia) przy pomocy metod obliczeniowych:  

· obok implementowania różnych procedur dowodzenia zaimplementujemy miary, które uzależniają 

wybór systemu dowodowego i heurystyki dowodowej w tym systemie od własności badanej formuły,  
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· będziemy analizować dane jakimi są formuły języka formalnego oraz derywacje w systemach 

formalnych,  

będziemy również badać możliwość zastosowania algorytmów optymalizacyjnych w procesie 

poszukiwania dowodu lub derywacji.  

  

  

49. Zjawisko doliny niesamowitości (uncanny valley) w robotyce 

społecznej  
  

Kierownik: prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski  

Wykonawcy: dr inż. Marcin Jukiewicz,  prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska, prof. UAM dr hab. 

Anna Słysz, dr Michał Wyrwa, mgr Dawid Ratajczyk, mgr Aleksandra Wasielewska   

W ramach realizacji projektu wykonane zostaną badania związane z próbą odpowiedzi na pytanie  o 

istotność zjawiska doliny niesamowitości (uncanny valley) dla robotyki społecznej. Przeprowadzimy 

metaanalizy obecnych wyników badań dotyczących tego zagadnienia. Zrealizujemy także badania 

związane z analizą postaw wobec robotów społecznych. W badaniach tych wykorzystamy metody 

zaczerpnięte z językoznawstwa oraz analiz jakościowych. Planujemy także przeprowadzenie 

eksperymentów dotyczących postaw oraz reakcji emocjonalnej wobec robotów społecznych  z 

wykorzystaniem szerokiej klasy bodźców (wizualnych, audio-wizualnych oraz realnych robotów).  

Wyniki zostaną zaprezentowane w postaci raportów badawczych, artykułów oraz wystąpień 

konferencyjnych.  

  

  

50. Zmienność wydobywania z pamięci jako mechanizm efektywnego 

uczenia się  
  

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Hanczakowski  

Ostatnie lata badań nad procesami pamięciowymi przyniosły wzrost zainteresowania rolą 

wydobywania z pamięci dla efektywnego uczenia się. Badania nad tzw. efektem testowania dowodzą, 

że wydobywanie z pamięci skutkuje lepszą pamięcią danego materiału – po okresie odroczenia – niż 

samo czytanie tego samego materiału. Szczególnie efektywną metodą uczenia się jest wielokrotne 

wydobywanie tej samej informacji z pamięci. Starsze badania nad procesami pamięciowymi wskazują 

jednak, że strategia czytania materiału do zapamiętania może być uczyniona bardziej efektywną, jeśli 

podlega zasadzie zmienności – materiał występuje w innym kontekście podczas każdej kolejnej 

prezentacji. Zasada zmienności nie została jeszcze zastosowana do uczenia się przez wydobywanie  z 

pamięci. Celem tematu badawczego jest więc sprawdzenie, czy efektywność wydobywania z pamięci 

jako strategii uczenia się może zostać wzmocniona przez zwiększenie zmienności w sposobie, w którym 
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to wydobywanie się odbywa. Planowane eksperymenty porównają wydobywanie stałe – z tą samą 

wskazówką przy każdej kolejnej próbie przypomnienia sobie danego materiału – do wydobywania 

zmiennego, stosującego różne wskazówki. W dalszej kolejności eksperymenty porównają efektywność 

uczenia się przez stałe/zmienne wydobywanie z pamięci do uczenia się przez stałe/zmienne czytanie 

tego samego materiału.  

  

  

51. Znaczenie relacji z rodzeństwem dla rozwoju człowieka  
  

Kierownik: dr Karolina Appelt  

Podstawowym celem badań jest odpowiedź na pytanie: Jakie znaczenie dla procesu rozwoju 

poznawczego, emocjonalnego i społecznego mają relacje z rodzeństwem? Planowane zadania 

obejmują: 1) kwerendę literatury przedmiotu oraz analizę teoretyczną relacji z rodzeństwem na 

różnych etapach rozwoju; 2) rozpowszechnianie zaproszeń do udziału w badaniu; 3) rekrutację 

badanych zgodnie z przyjętymi kryteriami włączania i wyłączania; 4) zbieranie odpowiedzi osób 

badanych; 5) treściową i ilościową analizę uzyskanych wyników; 6) czynny udział w konferencji w celu 

przedstawienia wyników badań; 7) publikację wyników badań.  

  

  

52. Związek uważności z przyjmowaniem postawy stoickiej  
  

Kierownik: dr Maja Stańko-Kaczmarek  

Wykonawcy: dr Paweł Kleka, Wojciech Zięba, Agata Szczepankiewicz (studenci kognitywistyki WPiK 

UAM), Elizabeth Barnett Pathak, PhD (University of North Carolina at Chapel Hill)  

Uważność (mindfulness) jest jednym z najbardziej popularnych obecnie zagadnień badawczych  w 

psychologii (Lee, Kim, Webster, i in. 2021; Shapiro, Carlson, 2009; Black, Slavich, 2016). Idea uważności 

stała się ona podstawą wielu ugruntowanych empirycznie praktyk o charakterze prozdrowotnym i 

terapeutycznym (Germer, 2015; Good i in., 2015; Keng, Smoski, Robins, 2011). Została ona 

wywiedziona z praktyki buddyzmu tybetańskiego i tradycji zen, gdzie praktykowana jest od ponad 2500 

tysiąca lat (Keng, Smoski, Robins, 2011; Fulton, Siegel, 2015). Niemniej wskazówki dotyczące rozwijania 

postawy uważnościowej, znajdują się również w pismach starożytnych, europejskich stoików. Celem 

badania jest empiryczna analiza związku pomiędzy współczesną uważnością rozumianą jako cecha a 

przyjmowaniem postawy stoickiej. Projekt nakierowany jest na psychometryczne opracowanie 

nowego narzędzia do pomiaru postawy stoickiej wraz z zastosowaniem go w analizie związków 

pomiędzy przejawianiem cechy uważności a funkcjonowaniem zgodnie  z założeniami stoicyzmu. 

Projekt badawczy sprawdzi możliwość włączenia tradycji stoickiej do dalszych badań nad „zachodnią” 

uważnością w celu jej pogłębionego zrozumienia. Może również stanowić inspirację dla rozwoju 

praktyk wpierających rozwój uważności z jej pozytywnymi konsekwencjami dla zdrowia i ogólnego 

funkcjonowania.  
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53. Źródła sukcesu fanatyzmu kościelnego  
  

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Polak  

Wykonawcy: dr Beata Polak  

Proponujemy wielostronną analizę następującej tezy: Sukces systemów zorganizowanych wokół 

świadomości fantazmatycznej i współtworzących je ludzi opiera się na trzech przesłankach, które, by 

do owego sukcesu doprowadzić, muszą wystąpić i działać razem:  

1’ Przesłanką pierwszą jest skuteczny dostęp do znacznej grupy ludzi niedocenionych  w 

dotychczasowym układzie relacji społecznych. Chodzi o ich przejęcie na rzecz rodzącej się nowej 

struktury. Przejęcie takich osób jest skuteczne, jeśli można im zaimplementować przekonanie, że 

zostały wyrwane z dotychczasowego stanu niedocenienia na rzecz nowej, wyższej pozycji społecznej 

(cokolwiek to znaczy).  

2’ Przesłanką drugą jest uruchomienie w formującej się nowej społeczności procesów 

„kontrpolitycznych”, czyli takich, które wprawdzie w niczym nie posuwają naprzód jej cywilizowanego 

rozwoju czy usytuowania, ale dostarczają członkom takiej społeczności (nowego) poczucia 

suwerenności i suwerennego działania.   

3’ Przesłanką trzecią jest stworzenie innowacyjnego i zarazem manipulacyjnego języka, czyli takiej 

nowej ramy językowej, która odpowiednio wyrazi nową tożsamość takiej społeczności.   

Obecnie projekt wchodzi w fazę redagowania przyszłej publikacji.  

  

  

54. Żyd, Arab, Polak. Trajektorie tożsamości i różnicy  
  

Kierownik: prof. dr hab. Monika Bobako  

Temat jest rozwinięciem wątków podejmowanych we wcześniejszym projekcie badawczym 

poświęconym zjawisku islamofobii w Europie. Jego punktem wyjścia jest postulat Gila Anidjara, zgodnie 

z którym analiza postaw, jakie w Europie zajmowano wobec Żydów powinna być zawsze prowadzona 

łącznie z analizą europejskiego stosunku do Arabów i muzułmanów. Celem planowanych badań będzie 

realizacja tego postulatu w odniesieniu do kontekstu polskiego, w którym oddzielenie tych dwóch 

obszarów problemowych jest szczególnie wyraźne. Postawione zadania badawcze będą obejmowały 

opracowanie ramy teoretycznej dla ich połączenia na polskim gruncie, wskazanie wydarzeń 

historycznych, otaczających je dyskursów i zjawisk kulturowych, do których możliwe będzie 

zastosowanie tych ram, oraz wstępną analizę wybranych przypadków.  


