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PROTOKÓŁ NR 6 

POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA 

W DNIU 22 CZERWCA 2021 ROKU 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.10:15. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. Wojciech Dragan przywitał uczestników 

posiedzenia oraz zaproszonych gości prof. UAM prof. Łukasza Kaczmarka i dr. hab. 

Andrzeja Rynkiewicza. Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan sprawdził listę 

obecności i otworzył zdalne posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. 

Stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczy 27 członków Rady, w tym 20 pracowników 

samodzielnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania uchwał. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zaproponował zmianę w porządku 

obrad. Ze względu na obecność gości jako pierwszy będzie procedowany punkt 

„Uchwała w sprawie nadania mgr. Maciejowi Szulczewskiemu stopnia doktora w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia”. Przewodniczący Rady 

przedstawił zmieniony porządek obrad:  

I. Przyjęcie porządku obrad. 

II. Przyjęcie protokołu posiedzenia zdalnego z 18.05.2021 r.  

III. Uchwała w sprawie nadania mgr. Maciejowi Szulczewskiemu stopnia doktora 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. 

IV. Informacje ogólne. 

V. Uchwała w sprawie nadania mgr Monice Folkierskiej-Żukowskiej stopnia 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. 

VI. Sprawozdanie Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora. 

VII. Wskazanie osób rekomendowanych przez Radę do komisji ds. oceny 

śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 

VIII. Sprawy różne, wolne wnioski. 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. Członkowie na czacie otrzymali link do 

głosowania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku 

obrad.  

Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Naukowej 

Dyscypliny Psychologia w dn. 22 czerwca 2021 r. 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 
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30 27 21 21 0 0 

 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan poinformował, że związku ze 

spotkaniem przewodniczących rad z Prorektorem ds. Nauki będzie musiał opuścić 

posiedzenie Rady. Przewodniczenie Rady przejmie Wiceprzewodniczący prof. ucz. M. 

Zajenkowski. 

 

II. Uchwała w sprawie nadania mgr. Maciejowi Szulczewskiemu stopnia doktora 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 

Dr hab. K. Jankowski powiedział, że publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. 

Mikołaja Szulczewskiego odbyła się 8 czerwca br. w trybie zdalnym. Skład Komisji 

Doktorskiej: dr hab. Konrad Jankowski (przewodniczący), dr hab. Andrzej Rynkiewicz 

(promotor), dr hab. Łukasz Kaczmarek, prof. UAM (recenzent), dr hab. Jarosław 

Michałowski, prof. U. SWPS (recenzent), dr hab. Małgorzata Dragan (sekretarz 

komisji), dr hab. n. med. Paweł Holas, dr hab. Jerzy Osiński. 

Tytuł pracy doktorskiej „Adekwatność wentylacji podczas oddychania w częstotliwości 

0,1 Hz i jej wpływ na afekt i układ sercowo-naczyniowy”. 

Jest to rozprawa doktorska z zakresu psychofizjologii. Zostały przeprowadzone trzy 

badania, które zostały opublikowane w trzech artykułach. Praca dotyczyła 

mechanizmów psychofizjologicznych, które są związane z wentylacją, 

hiperwentylacją, z głębokością oddechu i jego częstotliwością oraz wpływem tych 

parametrów na afekt. Recenzje były pozytywne. Kandydat otrzymał wniosek o 

wyróżnienie, który został poparty jednogłośnie. 

Komisja Doktorska jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem obrony pracy doktorskiej 

i wystąpiła do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia o nadanie mgr. Mikołajowi 

Szulczewskiemu stopnia naukowego doktora oraz o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

Prof. UAM Ł. Kaczmarek powiedział, że praca dotyczy ciekawego tematu związanego 

z oddechem. Kwestie związane z hiperwentylacją z wpływem pozornie pozytywnych 

technik oddechowych na samopoczucie. Kandydat przeprowadził trzy bardzo dobre 

badania powiązane ze sobą tematycznie opublikowane w topowych czasopismach 

specjalistycznych. Rozprawa doktorska jest napisana bardzo dobrze, przejrzyście i 

ciekawie. Prof. UAM Ł. Kaczmarek zarekomendował nadanie stopnia doktora mgr. M. 

Szulczewskiemu. 

Dr hab. M. Dragan zapytała promotora dr. hab. A. Rynkiewicza o plany zawodowe 

doktoranta. 

Dr hab. A. Rynkiewicz odpowiedział, że mgr M. Szulczewski stara się o grant, który 

pozwoli mu na trzyletnie zatrudnienie w instytucji naukowej, niestety nie może to być 

instytucja, w której został nadany stopień doktora. Mgr M. Szulczewski jest związany 

z Wydziałem Psychologii, dlatego po tym okresie będzie startował w konkursie o 

zatrudnienie na Wydziale.   

 

Głosowanie w sprawie nadania mgr. Mikołajowi Szulczewskiemu stopnia doktora w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 
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Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 19 19 0 0 

 

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Mikołaja 

Szulczewskiego 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 22 19 19 0 0 

 

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z głosowaniem Rada Naukowa Dyscypliny 

Psychologia nadała mgr. M. Szulczewskiemu stopień doktora nauk społecznych w 

dyscyplinie psychologia oraz podjęła decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.  

 

II. Przyjęcie protokołu posiedzenia zdalnego z 18.05.2021 r. 

Nikt nie zgłosił uwag do protokołu. Członkowie na czacie otrzymali link do 

głosowania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dn. 

z 18.05.2021 r. 

Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

Psychologia w dn. 18 maja 2021 r. 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 27 22 22 0 0 

 

III. Informacje ogólne 

 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan przedstawił informacje związane  

z życiem naukowym w obrębie dyscypliny psychologia. 

Przewodniczący przypomniał o pilnym złożeniu upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych. 

Przewodniczący poinformował o następujących wydarzeniach: 

1. W dniach 20-22 maja br. odbyła się on-line XXIX Ogólnopolska Konferencja 

Psychologii Rozwojowej. Przedstawicielami dyscypliny psychologia UW były: prof. D. 

Maison, dr hab. K. Lubiewska, dr M. Budziszewska, dr J. Radoszewska, dr hab. G. 

Kmita. 

2. W dniach 15-16 czerwca odbyły się Kolokwia Psychologiczne. Swoje wystąpienia 

zaprezentowali: prof. A. Szuster-Kowalewicz, dr M. Płatos z mgr K. Wojaczek, prof. B. 

Zawadzki, prof. D. Maison. W trakcie Kolokwium została przyznana nagroda Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego.Laureatem Nagrody został dr hab. 

Łukasz Okruszek. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom  
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(w wieku do 35 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie teorii psychologicznej, 

badań psychologicznych, metodologii nauk społecznych oraz badań 

interdyscyplinarnych, których jedną z dyscyplin jest psychologia. 

3. W dniu 31 maja br. odbyły się w formie on-line obchody Jubileuszu 90. Urodzin 

Profesora Jana Strelaua. Wydarzenie organizowane było przez Wydziały Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SPWS. 

4. Doktorantka Wydziału Psychologii mgr Dominika Bulska została stypendystką 

programu Junior Research Award 2021-2022, przyznawanego przez fundację 

edukacyjną Fulbright Poland.Korzystając z obszernego archiwum biblioteki New York 

University doktorantka przeprowadzi analizę artykułów prasowych opublikowanych w 

prasie amerykańskiej w okresie Ruchu Praw Obywatelskich. 

5. W dniach 15-19 września br. na Wydziale Psychologii odbędzie się zdalnie 

Konferencja Międzynarodowa pod nazwą International Conference on Integrating 

Language and Cognition. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Prodziekan 

ds. Nauki prof. J. Rączaszek-Leonardi. 

6. 11 czerwca odbyło się Seminarium Rozwojowe zorganizowane przez dr hab. K. 

Lubiewską. Gościem seminarium był dr Konrad Piotrowski z Centrum Badań nad 

Rozwojem Osobowości SWPS w Poznaniu. 

7. 1 czerwca br. odbyło Seminarium Rady Naukowej pod nazwą Seminarium 

Psychologiczne. Gościem seminarium był prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, kierownik 

Zakładu Biologii Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim. Pan Profesor przedstawił 

wystąpienie pt. Atrakcyjność fizyczna jako potencjalny sygnał kondycji biologicznej. 

Przewodniczący przypomniał, że od roku akademickiego 2021/22 seminaria będą się 

odbywać w trybie dwutygodniowym. Kalendarz spotkań został udostępniony osobom 

z dyscypliny psychologia. Przewodniczący zachęcił do zgłaszania propozycji 

wystąpień przez pracowników naukowych i doktorantów oraz do zapraszania gości z 

zewnątrz. 

Przewodniczący przypomniał, że spotkania będą odbywać w formie hybrydowej  

- część spotkań (jeżeli zostanie przywrócone kształcenie stacjonarne) odbywać się 

będzie stacjonarnie, w sali, z możliwością transmisji online. Pozostałe spotkania (to 

dotyczy np. gości zagranicznych, nieodwiedzających Warszawy) odbywać się będą 

online. 

8. Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka pt. „Z badań nad 

traumą psychiczną w Polsce”, pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Dragan oraz 

dr. hab. Marcina Rzeszutka. Monografia powstała jako wyraz uznania dla wkładu 

Profesor Mai Lis-Turlejskiej w rozwój psychotraumatologii w Polsce. Książka składa 

się z dziesięciu rozdziałów napisanych przez współpracowników Pani Profesor m.in. z 

Wydziału Psychologii. 

9. 18 czerwca br. ukazało się w monitorze UW zarządzenia Rektoraw sprawie 

funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19.W § 6 

czytamy: „Posiedzenia organów, podmiotów kolegialnych oraz innych gremiów 

Uniwersytetu Warszawskiego odbywają się na zasadach ogólnych (stacjonarnie).”  

W związku z powyższym, o ile nie zapadną inne decyzje władz rektorskich kolejne 

spotkanie RND Psychologiazaplanowane na 21 września br. odbędzie w budynku 
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Wydziału Psychologii w formie stacjonarnej. § 7 zarządzenia stanowi, że obrony 

doktorskie powinny odbywać się w formie stacjonarnej. W uzasadnionych przypadkach 

obrona może odbyć się w trybie zdalnym, można również umożliwić osobie, która nie 

może uczestniczyć w obronie stacjonarnie, udział w trybie zdalnym. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje przewodniczący komisji. 

Prof. E. Łojek powiedziała, że szkoda korzyści, które zostały osiągnięte dzięki 

spotkaniom online. Zapytała, czy członkowie Rady mogą mieć wpływ na zmianę 

decyzji w tej sprawie. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir powiedział, że w zarządzeniu jest zawarta również 

informacja, że decyzję w sprawie prowadzenia posiedzeń podejmuje przewodniczący 

rady.  

Dziekan poinformował ponadto, że studia na Wydziale Psychologii UW piąty raz z 

rzędu uznane zostały za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju według 

Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan powiedział, że zarządzenie stanowi, że 

przewodniczący organu może postanowić o odbyciu posiedzenia w trybie zdalnym w 

uzasadnionych przypadkach.  

Prof. E. Haman zaproponowała przeprowadzenie ankiety wśród członków Rady i jeśli 

członkowie Rady demokratycznie stwierdzą, że chcieliby spotykać się zdalnie, to 

będzie to uzasadniony przypadek, żeby podjąć decyzję o zorganizowaniu posiedzenia 

w trybie zdalnym. 

Przewodniczący Rady powiedział, że osobiście wolałby, żeby spotkanie odbyło się w 

formie tradycyjnej, natomiast jeżeli we wrześniu okaże się, że wzrosło zagrożenie 

epidemiczne, wówczas będzie to uzasadniony przypadek, żeby zorganizować 

spotkanie w trybie zdalnym. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir dodał, że posiedzenie Senatu UW zaplanowane na 2 lipca 

br. odbędzie się w trybie zdalnym. Jest to decyzja przewodniczącego danego 

gremium, uzasadnienie nie jest w żaden sposób zdefiniowane. 

Przewodniczący Rady powiedział, że decyzja w sprawie trybu wrześniowego 

posiedzenia zostanie podjęta na początku września. 

 

Prof. ucz. M. Zajenkowski powiedział, że w związku z przygotowaniem do ewaluacji 

nauki za lata 2017-2021,nadchodzi moment na bardziej szczegółowe działania w tym 

zakresie. W kolejnych miesiącach osoby należące do dyscypliny psychologia będą 

proszone o zgłaszanie najnowszych publikacji, sprawdzanie PBN-u, ORCID-u, 

dosyłaniu oświadczeń itp. Najbardziej intensywne działania będą podejmowane 

jesienią. Profesor Zajenkowski poprosił o śledzenie informacji na ten temat, ponieważ 

jest to obecnie sprawa priorytetowa dla Uniwersytetu. Prof. ucz. M. Zajenkowski 

poprosił o połączenie każdej publikacji w PBN z ORCID-em. Zgodnie  

z rozporządzeniem Ministerstwa, jedynie publikacje, które są połączone z ORCID-em 

mogą zostać wykazane przez jednostkę w ewaluacji. Brak takiego połączenia 

powoduje, że dana publikacja nie będzie w ogóle brana pod uwagę przez system 

ministerialny. 
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PBN umożliwia każdemu naukowcowi przemigrowanie publikacji do ORCID-u lub 

ściągnięcie publikacji z ORCID-u. Obecnie repozytorium PBN (czyli taka ogólna 

biblioteka publikacji) powinno zawierać wszystkie zgłoszone przez osoby należące do 

dyscypliny psychologia publikacje do 2020 r. włącznie (rok 2021 będzie uzupełniany). 

Część z nich znajduje się już profilach, a część każdy pracownik będzie musiał sobie 

sam podpiąć do swojego profilu, a następnie sparować  

z ORCID-em lub ściągnąć z ORCID-u i podpiąć do swojego profilu. Należy sparować 

z ORCID-em każdą publikację od 2017 roku.  

Prof. ucz. M. Zajenkowski powiedział, że zaplanowane zostało krótkie szkolenie we 

wtorek 29.06. o godzinie 15.15 na ZOOM-ie. Podczas szkolenia zostanie udostępniony 

ekran z PBN-em tak, aby można było wspólnie prześledzić czynności krok po kroku. 

Prof. ucz. M. Zajenkowski poprosił o połączenie publikacji PBN  

z ORCID-em do dnia 15.07.2021. i przesłanie informacji o zakończonym procesie na 

adres dean@psych.uw.edu.pl. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zapytał, co w sytuacji, gdy zostaną 

dostrzeżone błędy. 

Prof. ucz. M. Zajenkowski powiedział, że w takiej sytuacji proszę zgłosić informację na 

adres dean@psych.uw.edu.pllub zajenkowski@psych.uw.edu.pl. 

 
Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zaproponował podjęcie uchwały  

w sprawie wyrażenia poparcia dla listu otwartego do Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Andrzeja Dudy w sprawie nadania tytułu naukowego  

dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. List otwarty został przygotowany przez pięciu 

recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu profesora Michałowi Bilewiczowi. 

Prof. ucz. A. Maryniak zaproponowała, żeby Rada w formie uchwały zwróciła się do 

Rektora i Senatu UW w sprawie poparcia powyższego listu. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan powiedział, że poparcie listu przez Rektora 

i Senat UW było tzw. wariantem minimum. Przewodniczący uważa, że Senat UW 

powinien zająć samodzielne stanowisko tej sprawie. Zaproponował, żeby RND 

Psychologia zwróciła się do Rektora I Senatu UW w sprawie zajęcia stanowiska w 

powyższej sprawie. 

Prof. E. Haman powiedziała, żeby wprowadzić sprawę do porządku obrad Senatu UW 

potrzeba co najmniej 15 Senatorów, którzy zgłoszą ją przynajmniej na tydzień przed 

posiedzeniem. 

Prof. ucz. A. Maryniak uważa, że uchwała Rady w sprawie poparcia przez Senat UW 

listu otwartego powinna zostać skierowana do Senatu przed lipcowym posiedzeniem. 

Jest wielce prawdopodobne, że Senat poprze list otwarty na najbliższym posiedzeniu. 

Przygotowanie osobnego stanowiska Senatu w sprawie nadania tytułu profesora dr. 

hab. Michałowi Bilewiczowi wymaga dłuższych prac i istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że sprawa nie będzie procedowana na posiedzeniu Senatu 2 

lipca br. Poparcie listu otwartego przez Senat UW nie zamyka dalszych działań  

w powyższej sprawie. 

mailto:dean@psych.uw.edu.pl
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Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zaproponował podjęcie uchwały w formie 

apelu do Senatu o poparcie dla listu otwartego i zapytał, czy taka treść uchwały jest 

dla Rady akceptowalna. 

Prof. E. Pisula poparła stanowisko prof. ucz. A. Maryniak. Uważa, że RND Psychologia 

powinna w tej sprawie podjąć wszelkie możliwe działania. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zaproponował, żeby RND Psychologia 

przegłosowała poparcie Rady dla listu otwartego. Przewodniczący Rady zadeklarował 

przygotowanie draftuuchwały – apeludo Rektora i Senatu UW w sprawie poparcia 

działań na rzecz zakończenia procedury nadania tytułu profesora dr. hab. Michałowi 

Bilewiczowi. Następnie po akceptacji przez członków Rady uchwała zostanie poddana 

pod głosowanie obiegowe. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zarządził głosowanie w wyrażenia 

poparcia dla listu otwartego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy 

w sprawie nadania tytułu naukowego dr. hab. Michałowi Bilewiczowi. 

Głosowanie w sprawie wyrażenia poparcia dla listu otwartego do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy w sprawie nadania tytułu naukowego dr. 

hab. Michałowi Bilewiczowi 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące 

się 

Nieważne 

30 27 26 25 0 0 1 

 

Przewodniczący przedstawił informacje dotyczące punktu VII i przekazał 

przewodniczenie obrad Wiceprzewodniczącemu prof. ucz. M. Zajenkowskiemu. 

 

V. Uchwała w sprawie nadania mgr Monice Folkierskiej-Żukowskiej stopnia 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 

Prof. ucz. A. Maryniak powiedziała, że publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki 

Folkierskiej-Żukowskiej odbyła się 15 czerwca br. w trybie zdalnym. Skład Komisji 

Doktorskiej: dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz. (przewodnicząca), dr hab. 

Wojciech Dragan, prof. ucz. (promotor), prof. dr hab. Anna Grabowska (recenzentka), 

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ (recenzent), prof. dr hab. Grzegorz Króliczak 

(recenzent), dr hab. Małgorzata Gambin (sekretarz komisji), dr hab. Konrad Jankowski, 

prof. dr hab. Emilia Łojek, dr hab. Marcin Rzeszutek, dr hab. Jerzy Osiński. 

Tytułpracydoktorskiej „The Role of Childhood Gender Nonconformity in Cognitive and 

Neural Correlates of Sexual Orientation in Men, in the Context of the Cross-sex Shift 

Hypothesis and Empathising–Systemising Theory”. 

Doktorantka zbadała 4 grupy: 2 grupy mężczyzn homoseksualnych, grupy wyróżnione 

ze względu na wykazywanie niskiego lub wysokiego poziomu nonkonformizmu 

płciowego w dzieciństwie, grupę kobiet heteroseksualnych i grupę mężczyzn 

heteroseksualnych. Badania były wykonywane z użyciem rezonansu magnetycznego. 

Wykazały podobieństwo aktywności podczas wykonywania dwóch rodzajów zadań, 

jednego zadania związanego ze stylem poznawczym systemizującym, drugiego ze 
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stylem empatyzującym. Mężczyźni homoseksualni wykazujący wysoki nonkonformizm 

płciowy w okresiedzieciństwa mieli aktywnośćmózgową bardziej zbliżoną do typowej 

dla kobiet. Recenzje były pozytywne. Recenzenci wnioskowali o wyróżnienie 

rozprawy. Obrona przebiegła bardzo sprawie. Zarówno recenzenci, jak i Komisja 

podkreślali wysokie kompetencje i dojrzałość naukową doktorantki. 

 

Komisja Doktorska jednogłośnie zagłosowała o wystąpienie do Rady Naukowej 

Dyscypliny Psychologia o nadanie mgr Monice Folkierskiej-Żukowskiej stopnia 

naukowego doktora oraz wystąpiła z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

 

Głosowanie w sprawie nadania mgr Monice Folkierskiej-Żukowskiej stopnia doktora 

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 17 17 0 0 

 

Głosowanie w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Folkierskiej-

Żukowskiej 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 17 16 0 1 

 

Wiceprzewodniczący Rady prof. ucz. M. Zajenkowski stwierdził, że zgodnie  

z głosowaniem Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia nadała mgr M. Folkierskiej-

Żukowskiej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz podjęła 

decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.  

 

VI. Sprawozdanie Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora 

Dr hab. Grażyna Kmita przedstawiła sprawozdanie Zespołu ds. przebiegu 

postępowań o nadanie stopnia doktora. 

1. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr Aleksandry Dopierały: 

Tytułpracy: „Development of Cortical Responses to Visual and Audiovisual Speech in 

Infancy”; 

Promotor – dr hab. Przemysław Tomalski; 

Kopromotor – Dr. Evelyne Mercure; 

Promotor pomocniczy – dr Agnieszka Pluta. 

Zespół zawnioskował o wyznaczenie na recenzentów pracy doktorskiej: 

dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN (rozwój językowy, fMRI); 

dr Paweł J. Matusz, HES-SO Valais, Szwajcaria (neuroobrazowanie pediatryczne, 

multisensory processing, w tym niemowlęta). 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej mgr Aleksandry 

Dopierały 
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dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr Paweł J. Matusz 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 17 1 0 

 
2. Ustalenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołanie Komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia tego egzaminu w przewodzie doktorskim mgr 

Aleksandry Dopierały. 

Zespół zawnioskował o ustalenie w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Dopierały 

zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej: psychologia. 

Zespół zawnioskował o powołanie: 

1. Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z psychologii 

w składzie:  

1) dr hab. Maciej Haman, prof. ucz. (przewodniczący);  

2) dr hab. Przemysław Tomalski (promotor); 

3) dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN (recenzent); 

4) drPaweł J. Matusz (recenzent); 

5) prof. dr hab. Barbara Bokus (członek). 

 

Głosowanie w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej 
(psychologia) w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Dopierały. 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące 

się 

Nieważne 

22 19 18 16 0 0 2 

 
 

Głosowanie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z psychologii w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry 
Dopierały w składzie: 

dr hab. Maciej Haman, prof. ucz. (przewodniczący) 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Przemysław Tomalski 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN 

Uprawnionych 

do 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się Nieważne 
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głosowania 

22 19 18 17 0 0 1 

dr Paweł J. Matusz 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 17 0 0 1 

prof. dr hab. Barbara Bokus 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się Nieważne 

22 19 18 17 0 0 1 

 
3. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr Iwony Omelańczuk: 

Tytuł pracy: „Nasilenie cech autystycznych u dziecka a stres rodzicielski – znaczenie 

psychologicznej charakterystyki dziecka i rodzica”; 

Promotor – prof. dr hab. Ewa Pisula. 

Zespół zawnioskowało wyznaczenie na recenzentów pracy doktorskiej: 

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG (rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością lub 

rodzice w ogóle); 

dr hab. Barbara Winczura – Uniwersytet Wrocławski (rodzice dzieci z 

autyzmem/autyzm). 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej mgr Iwony 

Omelańczuk. 

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Barbara Winczura 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

 
4. Ustalenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołanie Komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia tego egzaminu w przewodzie doktorskim mgr 

Iwony Omelańczuk. 

Zespół zawnioskował o ustalenie w przewodzie doktorskim mgr Iwony Omelańczuk 

zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej: psychologia. 

Zespół zawnioskował o powołanie: 

2. Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z psychologii 

w składzie:  

1) dr hab. Anna Cierpka (przewodnicząca);  

2) prof. dr hab. Ewa Pisula (promotor); 

3) dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG (recenzent); 
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4) dr hab. Barbara Winczura (recenzent); 

5) dr hab. Grażyna Kmita (członek). 

 

Głosowanie w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej 
(psychologia) w przewodzie doktorskim mgrIwony Omelańczuk. 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące 

się 

Nieważne 

22 19 18 16 0 0 2 

 
 

Głosowanie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z psychologii w przewodzie doktorskim mgr Iwony 
Omelańczuk w składzie: 

dr hab. Anna Cierpka (przewodniczący) 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

prof. dr hab. Ewa Pisula 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się  

22 19 18 18 0 0  

dr hab. Barbara Winczura 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0  

dr hab. Grażyna Kmita 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się  

22 19 18 18 0 0  

 
5. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr Agnieszki Łyś: 

Tytuł pracy: „Jawne i utajone postawy wobec przemocy seksualnej – rola 

usprawiedliwiania systemu i esencjalizmu biologicznego”; 

Promotor – dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz; 

Promotor pomocniczy – dr Anna Studzińska. 

Zespół zawnioskował o wyznaczenie na recenzentów pracy doktorskiej: 

dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ; 

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG. 
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Głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej mgrAgnieszki 

Łyś. 

dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

 
6. Ustalenie zakresu egzaminów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łyś. 

Zespół zawnioskował o ustalenie w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łyś zakresu 

egzaminu: 

z dyscypliny podstawowej: psychologia; 

z dyscypliny dodatkowej: ekonomia; 

z języka nowożytnego – zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na podstawie 

Certificate in Advanced English na poziomie C1. 

  

Głosowanie w sprawie ustalenia zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej 
(psychologia), z dyscypliny dodatkowej (ekonomia) w przewodzie doktorskim mgr 
Agnieszki Łyś. 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

 

Głosowanie w sprawie zwolnienia mgr Agnieszki Łyś z egzaminu doktorskiego z 

obcego języka nowożytnego, na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość 

języka angielskiego – Certificate in Advanced English (CAE) 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

 
7. Powołanie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskich w 
przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łyś. 
 
Zespół zawnioskował o powołanie: 
1. Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z psychologii 

w składzie:  

1) prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz (przewodnicząca); 

2) dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz (promotor); 

3) dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ (recenzent); 

4) dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG (recenzent); 

5) dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. (członek). 
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2. Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w 

składzie: 

1) prof. dr hab. Marek Bednarski;  

2) dr hab. Tomasz Kopczewski;  

3) dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz. 

 

Głosowanie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z psychologii w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łyś w 
składzie: 

prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz (przewodniczący) 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się  

22 19 18 18 0 0  

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0  

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące 

się 

Nieważne 

22 19 18 17 0 0 1 

 

Głosowanie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Łyś w 
składzie: 

prof. dr hab. Marek Bednarski 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Tomasz Kopczewski 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 18 18 0 0 

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz 
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Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane 

głosy 

Za Przeciw Wstrzymujące się  

22 19 18 18 0 0  

 
 
8. Wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia mgr Marii Babińskiej. 

Roboczy tytuł pracy: „Rola czynników indywidualnych i międzygrupowych w obrazie 

społecznych reprezentacji postaw Polaków wobec Żydów w okresie Drugiej Wojny 

Światowej”. 

Proponowany promotor – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. 

Proponowany promotor pomocniczy – dr Sabina Toruńczyk-Ruiz. 

Koncepcję rozprawy doktorskiej zrecenzował prof. dr hab. Mirosław Kofta. 

Zespół zawnioskował o wyznaczenie na promotora dr. hab. Michała Bilewicz, prof. ucz. 

oraz na promotor pomocniczą dr Sabinę Toruńczyk-Ruiz w postępowaniu w sprawie 

nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia mgr 

Marii Babińskiej. 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia mgr Marii 

Babińskiej. 

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. (promotor) 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 18 18 0 0 

dr Sabina Toruńczyk-Ruiz (promotor pomocniczy) 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 18 18 0 0 

 

 

VII. Wskazanie osób rekomendowanych przez Radę do komisji ds. oceny 

śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan poinformował, że pismo w sprawie 

wskazania osób rekomendowanych przez Radę do komisji ds. oceny śródokresowej 

doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych zostało przesłane do Dziekana 

Wydziału Psychologii. W związku z tym, że rekomendowane osoby mają 

reprezentować dyscyplinę psychologia Przewodniczący Rady ustalił z Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej Nauk Społecznych, że RND Psychologia przegłosuje wskazane osoby. 

Wiceprzewodniczący Rady prof. ucz. M. Zajenkowski przedstawił kandydatów 

do komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych: dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN, dr hab. Katarzyna 

Lubiewska, dr Tomasz Oleksy. 
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Dr hab. A. Cierpka powiedziała, że zaprezentowani kandydaci wyrazili zgodę na udział 

w komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy członkowie Rady chcieliby zgłosić inne 

kandydatury. Wobec braku innych propozycji Wiceprzewodniczący zarządził 

głosowanie w powyższej sprawie. 

 

Głosowanie w sprawie wskazania osób rekomendowanych przez Radę Naukową 
Dyscypliny Psychologia do komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów ze Szkoły 
Doktorskiej Nauk Społecznych. 

dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 26 21 20 0 1 

dr hab. Katarzyna Lubiewska 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 26 21 20 0 0 

dr Tomasz Oleksy 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 26 21 20 0 0 

 

 

VII. Sprawy różne, wolne wnioski. 

Dr hab. K. Bargiel-Matusiewicz powiedziała, że wobec faktu, że duża część 

studentów nie chce się zaszczepić, władze dziekańskie postanowiły wystąpić z akcją 

zachęcania studentów do szczepień przeciw COVID-19. Dr hab. K. Bargiel-

Matusiewicz poprosiła członków Rady o wsparcie tej akcji. 

Prof. J. Rączaszek-Leonardi powiedziała, że akcja będzie przeprowadzona w taki 

sposób, żeby żaden student nie poczuł się zagrożony, czy wykluczony. Będzie to akcja 

informacyjna skierowana na rozwianie wszelkich obaw i lęków związanych ze 

szczepieniem.  

Dr hab. K. Bargiel-Matusiewicz powiedziała, że zostanie przygotowana ulotka 

informacyjna oraz zostaną nakręcone krótkie filmiki propagujące szczepienia. 

Prof. ucz. A. Maryniak zapytała, co ze studentami, którzy się nie zaszczepią, a będą 

chcieli realizować badania, które wymagają wejścia do szpitala? 

Dr hab. K. Bargiel-Matusiewicz powiedziała, że władze uczelni odwołuję się do braku 

podstaw prawnych, żeby wymagać od studentów zaszczepienia się. Podobno na 

poziomie rządowym trwają prace legislacyjne zmierzające do określenia wymogów 

przestawiania zaświadczeń o odbytym szczepieniu, ale dopóki takich aktów prawnych 

nie ma, można zachęcać studentów akcją promocyjną. 
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Prof. ucz. A. Maryniak zapytała, czy jako promotor może oznajmić studentom, że jeżeli 

nieodbyli wymaganych szczepień, nie będą mogli realizować tematów, które 

wymagają współpracy z placówkami szpitalnymi.  

Dr hab. K. Bargiel-Matusiewicz odpowiedziała, że można przekazać studentom taką 

informację, jeżeli dotyczy to współpracy z instytucją, której rygory wymagają 

przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu. 

Prof. E. Łojek zapytała, czy wobec pacjentów i osób, które przychodzą na Wydział  

z zewnątrz, będą stawiane wymagania dotyczące szczepienia. Zapytała również, czy 

jest jakaś informacja dotycząca trzeciego szczepienia. 

Dr hab. K. Bargiel-Matusiewicz odpowiedziała, że podobnie jak w przypadku 

studentów w obecnej sytuacji brak jest podstaw prawnych, żeby wymagać od 

pacjentów i osób z zewnątrz zaświadczeń o szczepieniu. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir potwierdził informacje przekazane przez dr hab. K. Bargiel-

Matusiewicz związane z możliwością weryfikacji zaświadczeń o szczepieniu. 

Poinformował, że w obecnej chwili nie ma żadnej informacji dotyczącej trzeciej tury 

szczepień. Jednocześnie zapewnił, że jeżelitakie szczepienia będą możliwe, Wydział 

będzie starał się o zorganizowanie szczepień pracowniczych. 

 

Dr hab. K. Bargiel-Matusiewicz poinformowała, że we wrześniu br. ukaże 

sięzarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022. Władze 

rektorskie przewidują, że jeżeli scenariusz epidemiczny będzie pomyślny, to zajęcia 

będą odbywały się w trybie stacjonarnym. 

Wiceprzewodniczący prof. ucz. M. Zajenkowski zaprosił na kolejne posiedzenie 

RND Psychologia, które odbędzie się 21 września br. 

Wobec braku wolnych wniosków Wiceprzewodniczący Rady podziękował 

zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął zdalne posiedzenie w dniu 22 czerwca 

2021 r. 

Protokołowała: A. Szczęsna 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia: W. Dragan 


