STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII
przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
1. Uwagi ogólne:
1.1. Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii powstały w październiku 2006 r. Pierwszy nabór
został

wyjątkowo

rozszerzony

o

19

osób

studiujących

na

pierwszym

roku

Studiów

Doktoranckich Pedagogiki, tym samym, w r.ak. 2006/2007 uruchomiono dwa roczniki: I i II.
Studia doktoranckie są trzecim poziomem kształcenia na poziomie wyższym, przygotowującym
do pracy naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i innych instytucjach. Koncepcja
studiów łączy idee studiów podyplomowych z tutorialnym kształceniem studentów uczelni
wyższych. Główny nacisk położony jest na współpracę dydaktyczną z promotorem.
1.2. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Trwają 4 lata (8 semestrów), w
wyjątkowych przypadkach mogą być przedłużone o 1 rok. Limit miejsc: 15 osób. Nabór
odbywa się co 2 lata – szczegółowe informacje w zakładce – ZASADY.
1.3. Aktualny plan studiów obejmuje 470 godzin zajęć + praktyki zawodowe (głownie w formie
prowadzenia zajęć w wymiarze 30-90 g rocznie). Szczegółowe informacje:
http://www.psychologia.uni.wroc.pl/?q=studia-doktoranckie.
2. Kadra:
2.1. Kadrę wykładowców stanowią profesorowie i doktorzy z zaawansowaną habilitacją, zatrudnieni
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zaproszeni profesorowie z innych
wydziałów UWr oraz innych uczelni w kraju i zagranicą.
2.2. Promotorami prac mogą być samodzielni pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Imienny wykaz osób przewidzianych na opiekunów naukowych:


dr hab. Borecka-Biernat Danuta prof. UWr, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania



dr hab. Dolińska-Zygmunt Grażyna prof. UWr, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia



dr hab. Janda-Dębek Bożena prof. UWr, Zakład Psychologii Ogólnej



dr hab. Lachowicz-Tabaczek Kinga prof. UWr, Zakład Badań Nad Strukturą Ja



dr hab. Oleszkowicz Anna prof. UWr, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania



dr hab. Poprawa Ryszard, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia



dr hab. Senejko Alicja prof. UWr, Zakład Psychologii Rozwoju



dr hab. Sobol-Kwapińska Małgorzata prof. UWr, Zakład Psychologii Osobowości



dr hab. Sorokowski Piotr prof. UWr, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej



dr hab. Straś-Romanowska Maria prof. UWr, Zakład Psychologii Osobowości

Przed podjęciem starań o wyrażenie zgody na przyjęcie roli opiekuna naukowego, wskazane
jest wnikliwe zapoznanie się z zainteresowaniami i obszarami badawczymi ww osób.
Informacje o zainteresowaniach i obszarach badawczych ww osób
http://www.psychologia.uni.wroc.pl/?q=lista-pracownikow
3. Zadania dydaktyczne i badawcze uczestników studiów doktoranckich:
Doktoranci poza uczestniczeniem w planowych zajęciach,


realizują obciążenia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych, w wymiarze nie
przekraczającym 90 godzin rocznie (min. 30 godzin),
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uczestniczą aktywnie w konferencjach w Polsce i za granicą,



prowadzą prace badawcze, także w innych ośrodkach (w ramach programu MOST,
Erasmus oraz staży naukowych).



mają

możliwość

Psychologii

współpracy naukowej

(ze

swoimi

w ramach badań statutowych

promotorami),

projektów

Instytutu

międzywydziałowych,

międzyuczelnianych i międzynarodowych.


realizują badania w ramach grantów zewnętrznych (w tym NCN) oraz grantów
wewnętrznych UWr.

4. Informacje dodatkowe:
4.1. Osiągnięcia naukowe naszych doktorantów doceniają zewnętrzne gremia. Wśród uczestników
są laureaci: Stypendium Doktorskiego NCN, Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia,
Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocławskiego Programu Stypendialnego
dla Doktorantów im. Wincentego Stysia, nagrody im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł
opublikowany przez młodego badacza.
4.2. Pierwsi absolwenci SSD Psychologii ukończyli naukę w r. ak. 2009/2010. Wg stanu na 2017
rok pracę doktorską obroniło dotychczas 26 osób, z tego 17 kontynuuje pracę naukową w
różnych uczelniach w Polsce (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet
Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Akademia Muzyczna we Wrocławiu).

3

