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PROTOKÓŁ NR 8 

POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA 

W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.10:30. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. Wojciech Dragan przywitał uczestników 

posiedzenia. Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan sprawdził listę obecności  

i otworzył zdalne posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. Stwierdzono, 

że w posiedzeniu uczestniczy 24 członków Rady, w tym 19 pracowników 

samodzielnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania uchwał. 

 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan poinformował członków RNDP, że 

dzisiejsze posiedzenie będzie poświęcone wyłonieniu kandydata do Komisji ds. oceny 

śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. 22 czerwca 

2021 r. wszyscy członkowie RNDP głosowali w sprawie rekomendacji kandydatów do 

Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk 

Społecznych. Zostało wybranych trzech kandydatów w tym dr hab. Katarzyna 

Jednoróg, prof. IBD PAN. Prawnicy Uniwersytetu Warszawskiego uznali, że dr hab. 

Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN nie może oceniać naszych doktorantów, ponieważ 

reprezentuje inną dyscyplinę tj. biologię. W związku z tym istnieje konieczność 

powołania innej osoby do tej Komisji. Zgodę na udział w pracach Komisji ds. oceny 

śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych wyraziła dr hab. 

Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS. 

 

Przewodniczący zwrócił się do zebranych z pytaniem, czy chcieliby 

zaproponować inne kandydatury, czy mają uwagi lub pytania. Nikt nie zgłosił uwag. 

Członkowie na czacie otrzymali link do głosowania. Przewodniczący zarządził 

głosowanie w sprawie wyznaczenia dr hab. Anety Brzezickiej, prof. USWPS na 

kandydatkę do Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej 

Nauk Społecznych. 

 

Wynik głosowania: 

 

Głosowanie w sprawie rekomendacji dla kandydatury dr hab. Anety Brzezickiej, 
prof. USWPS na kandydatkę do Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów ze 
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  

30 24 22 0 2 

 

Tym samym RNDP wyznaczyła dr hab. Anetę Brzezicką, prof. USWPS na kandydatkę 

do Komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów ze Szkoły Doktorskiej Nauk 

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

z życiem naukowym w obrębie dyscypliny psychologia.  

Przewodniczący poinformował o następujących wydarzeniach:  

1. W dniu 5 października 2021 r., o godz. 14.00 odbędzie się Seminarium Rady 

Naukowej Dyscypliny Psychologia. Gościem będzie prof. Helena Rempała  

z Ohio State University, która będzie poruszała tematykę z obszaru psychologii 

klinicznej. 

2. W dniu 12 października 2021 r., o godz. 14:00 odbędzie się Seminarium  

z udziałem prof. Andrei Pozzy z Uniwersytetu w Sienie, który dokona przeglądu 

skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej psychoterapii w leczeniu PTSD 

3. W dniu 19 października, odbędzie się seminarium, na którym gościć będzie  

dr Alicja Brzozowska z Uniwersytetu Wiedeńskiego. 

Przewodniczący dodał, że dzisiejsze seminarium odbędzie się w formie zdalnej, 

ale ma nadzieję, że kolejne seminaria będą mogły odbyć się w formie hybrydowej. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan zgłosił kwestie współpracy  

z informatykami.  

Przewodniczący oddał głos prof. J. Rączaszek-Leonardi, która odpowiedziała, 

że informatycy byli gotowi przystąpić do organizacji spotkania w trybie hybrydowym. 

Wywiązała się krótka dyskusja pomiędzy Przewodniczącym Rady prof. ucz.  

W. Draganem, a prof. J. Rączaszek-Leonardi w kwestii organizacji spotkań w trybie 

hybrydowym. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. Wojciech Dragan zaprosił na kolejne 

posiedzenie RND Psychologia, które odbędzie się 19 października br. Wobec braku 

wolnych wniosków Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział  

w posiedzeniu i zamknął zdalne posiedzenie w dniu 5 października 2021 r. 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Puszyńska 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia 
 
 
 

dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz. 

 


