
 

1 | St rona  

   

                 

ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO OPIEKUNA NAUKOWEGO  
w t ryb ie  ekstern istycznym  

Imię i nazwisko opiekuna naukowego Dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda, prof. Uniwersytetu SWPS 

Nazwa centrum (ewentualny 
link do strony internetowej centrum) 

Centrum Neuronauki Behawioralnej,  https://swps.pl/nauka-
i-badania/poznaj-nasz-potencjal/centra-badawcze/874-
instytuty-naukowe/instytut-psychologii/centra-i-
laboratoria/28441-centrum-neuronauki-behawioralnej 

Dyscyplina  psychologia 

Profil naukowy opiekuna (m.in. link do ORCID, link 
do strony, link do ResearchGate i/lub Academia), 
ostatnie publikacje (nie więcej niż 5), zrealizowane i 
realizowane granty badawcze z ostatnich 10 lat 

https://www.researchgate.net/profile/Kamila-Jankowiak-
Siuda, 
https://orcid.org/0000-0002-0210-2487 
 

Krótki opis kierunku badawczego realizowanego 
przez opiekuna (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się, czym się zajmuje) 

Prowadzone badania: czynniki psychologiczne modulujące 
poziom empatii  
– perspektywa psychofizjologiczna (płeć, wiek, atrakcyjność 
fizyczna itd.); analiza siły funkcjonalnych połączeń w trakcie 
reakcji empatycznej na ból u osób wysoce wrażliwych w 
przetwarzaniu bodźców sensorycznych 

Potencjalne obszary tematyczne projektów 
rozpraw doktorskich, które opiekun byłby w stanie 
prowadzić w trybie eksternistycznym 

Dynamika reakcji empatycznej na ból fizyczny vs ból społeczny; 
Wpływ przyjmowania perspektywy własnej i cudzej na empatię 
bólu; Poziom oceny percepcji bólu a reagowanie empatyczne na 
ból innych. Ból chroniczny a empatia bólu. 

Liczba osób, jaką chciałby przyjąć opiekun w ścieżce 
eksternistycznej: 

2 

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów: 
 w programie ISD 
 w Szkole Doktorskiej 
 w trybie eksternistycznym 

ISD: 1 
SD: 0 
TE: 0 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora (ew. zakres lat) 

1 Aleksandra Dopierała, jako promotor pomocniczy,  

REKRUTACJA  
Kandydac i  powinni  skontaktować s ię  z  wybr anymi pr zez   

s ieb ie opiekunam i pr zed rozpoczęc iem  procesu  rekrutacj i  

Warunki, jakie musi spełnić kandydat  
w zakresie: zainteresowań naukowych; kompetencji 
badawczych; dotychczasowych osiągnięć; 
znajomości języka angielskiego; kompetencji 
społecznych; dyspozycyjności 

Zainteresowania: neuronauka behawioralna, 
neurokogntiywistyka,  
udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, mile 
widziana publikacja, praktyki w Centrum Badawczym lub w 
Instytucie Badawczym, kompetencje badawcze: 
programowanie i analiza danych psychofizjologicznych,  
znajomość oprogramowania PsychoPy, MatLab, wysoka 
dyspozycyjność, bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
(minimum poziom B2), kompetencje społeczne, wysoki poziom 
kultury osobistej 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy Aktywne uczestnictwo w spotkaniach naukowych Centrum 
Neuronauki Behawioralnej, przeprowadzanie badań w 
Centrum Neuronauki Behawioralnej, seminaria naukowe co 
tydzień realizacja programu realizacji modułów w trybie 
eksternistycznym.  

https://www.researchgate.net/profile/Kamila-Jankowiak-Siuda
https://www.researchgate.net/profile/Kamila-Jankowiak-Siuda
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Formularz do rekrutacji – opiekun w trybie eksternistycznym  
 
e-mail: e x te rn p h d@ swp s. e d u. pl   
l i nk  do  s tro ny:  h tt p s:/ /sw ps .p l/of e rta /war szawa /s e mi nar ia - dok tor sk i e/ ps ych o log ia - ek st er n is tycz na - s e mi nar ia -
dok tor sk ie  
 

Preferencje w zakresie kontaktu z kandydatem w 
toku pracy nad realizacją modułów /realizacją 
doktoratu w trybie eksternistycznym 

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Spotkania online 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z kandydatem w 
trakcie rekrutacji 

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☒ Spotkania online 

☐ Osobiste spotkania 

☐ Wszystkie formy kontaktu  

mailto:externphd@swps.edu.pl

