
SYGNATURA TYTUŁ PRACY PROMOTOR ROK OBRONY

4222 Osobowość i lęk u jeźdźców i nurków dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4223 Psychologiczne i społeczne konsekwencje poronienia dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. 2018

4224 dr Joanna Kozaka 2018

4225 dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4226 prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4227 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4228 dr Aleksandra Peplińska 2018

4229 dr Beata Mańkowska 2018

4230 prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4231 dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. 2018

4232 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4233 dr Michał Jaśkiewicz 2018

Funkcja refleksyjna i radzenie sobie w sytuacji choroby 
nowotworowej
Mindfulness jako moderator związku między wizualizacją a 
lękiem w sporcie
Osobowościowe i psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia 
od portali społecznościowych

Subiektywne skargi poznawcze opiekunów osób po 65. roku życia 
z zaburzeniami funkcji poznawczych

Poziom narcyzmu a satysfakcja z pracy i zaangażowanie 
zawodowe u pracowników służby zdrowia i studentów

Poczucie stresu, prężność psychiczna a wypalenie zawodowe 
wśród dyrektorów oraz pracowników sekretariatu niepublicznych 
szkół policealnych

Polska adpatacja Skali Problematycznego Używania Pornografii 
(Problematic Pornography Consumption Scale; PPCS)
 
 

Zaburzenia psychiczne a rodzaj uprawianej dziedziny sztuki na 
podstawie analizy biograficznej wybranych przypadków artystów

Satysfakcja z przebiegu porodu jako predyktor poczucia 
sprawczości w opiece nad dzieckiem

Estetyka przestrzeni miejskiej, chaos wizualny a zadowolenie i 
jakość życia mieszkańców



4234 dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. 2018

4235 Analiza procesów samokontroli u chorych na cukrzycę  typu 2. prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4236 prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4237 dr Michał Jaśkiewicz 2018

4238 Procesy mentalizacji i ruminacje w chorobie nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018

4239 dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4240 dr hab. Krystyna Adamska, prof. nadzw. 2018

4241 dr hab. Henryk Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4242 Pogląd ateistyczny a sens życia prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4243 dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. nadzw. 2018

4244 Aktywność fizyczna jako czynnik wpływający na jakość życia dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4245 dr Beata Mańkowska 2018

4246 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4247 dr Joanna Kozaka 2018

4248 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

Wybrane psychologiczne uwarunkowania regulacji emocji w 
okreise adolescencji

Jakość życia i komunikacja małżeńska u opiekunów rodzinnych 
form pieczy zastępczej

Ekspozycja zielonego środowiska, subiektywny dobrostan,  
odbudowywanie uwagi i relacje społeczne

Siła woli, autonomia i prężność w grupie osób uprawiających 
strzelectwo
Poczucie niepewności i jakość relacji z przełożonym a skłonność 
do milczenia w organizacji     

Funkcjonowanie poznawcze i orientacja pozytywna u osób 
starszych o różnych poziomach aktywności psychofizycznej

Wpływ poczucia alienacji na działanie na rzecz dobra wspólnego 

Osobowość, radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe 
wśród żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową

Porównanie poczucia własnej skuteczności wśród studentów 
kierunków humanistycznych 

Ruminacje a wzrost potraumatyczny u osób z chorobą 
nowotworową
Wpływ mobbingu szkolnego na edukację oraz relacje społeczne 
dzieci w szkole podstawowej



4249 dr hab. Teresa Rostowska, prof. nadzw. 2018

4250 Kickboxing - osobowość i agresja ćwiczących dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4251 dr Aleksandra Peplińska 2018

4252 dr Michał Jaśkiewicz 2018

4253 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4254 dr Magdalena Błażek 2018

4255 dr hab. Krystyna Adamska, prof. nadzw. 2018

4256 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4257 prof. dr. hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4258 dr hab. Teresa Rostowska, prof. nadzw. 2018

4259 dr Dorota Godlewska – Werner 2018

4260 prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

Przynależność do harcerstwa a percepcja postaw rodzicielskich i 
kompetencje społeczne  u osób w okresie młodości
 
 

Wpływ specyfiki pracy produkcyjnej na funkcjonowanie 
emocjonalno-motywacyjne pracownika

Dom jako miejsce odległe. Wpływy emigracji na postrzeganie 
siebie i swojego domu. 

Przywiązanie do partnera, a ranga pełnionego stanowiska 
zawodowego
Osobowościowe i relacyjne uwarunkowania prężności 
indywidualnej i rodzinnej wśród osób w okresie wczesnej 
dorosłości
Stosunek do pracy w korporacji a przywiązanie do organizacji, 
kontrakt psychologiczny i sprawczość

Wybrane cechy i kompetencje osób preferujących pomoc 
psychologiczną online
Style radzenia sobie ze stresem a poszukiwanie doznań u osób 
preferujących gatunek horroru w grach video

Poczucie własnej wartości i poczucie sensu życia u singielek oraz 
kobiet funkcjonujących w związkach partnerskich i małżeńskich

Zależności między osobowością a satysfakcją z pracy ze względu 
na różnice międzypokoleniowe

Inteligencja emocjonalna i komunikacja, a jakość życia u 
małżeństw o zróżnicowanym stażu małżeńskim



4261 dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4262 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4263 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4264 dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. 2018

4265 dr Joanna Kozaka 2018

4266 dr Aleksandra Peplińska 2018

4267 dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. nadzw. 2018

4268 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4269 dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4270 prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4271 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4272 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4273 dr Magdalena Błażek 2018

Poziom inteligencji emocjonalnej a postawa wobec osób  
niepełnosprawnych u przyszłych fizjoterapeutów 

Poczucie sensu życia i duchowość u osób uzależnionych od 
alkoholu
Ucieczka w samorozwój? Wpływ lęku na samoocenę i percepcje 
ofert szkoleniowych
Poczucie koherencji, objawy depresyjne i mechanizmy obronne u 
młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych

Funkcjonowanie refleksyjne a jakość życia osób chorujących na 
nowotwór
Wpływ autorytetu oraz płci kandydata politycznego na szanse 
wyborcze
Fundamenty moralne, sprawczość i wspólnotowość a 
zachowania ekonomiczne w grze dyktator

Strategie radzenia sobie ze stresem i dopasowanie do zawodu 
wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego

Efektywność treningu wyobrażeniowego i koncentracji uwagi w 
piłce siatkowej
Specyficzne trudności w uczeniu się i jakość życia związana ze 
zdrowiem a poziom lęku   u dziewcząt i chłopców w okresie 
wczesnoszkolnym

Poziom stresu, style radzenia sobie ze stresem oraz zachowania 
kontrproduktywne wśród pracowników obsługi klienta 
zewnętrznego. 

Wybrane podmiotowe predyktory wrażliwości na płacz dziecka - 
rola samooceny, samoskuteczności i prężności psychicznej

Prężność rodzinna i indywidualna oraz kompetencje relacyjne 
ojców i córek



4274 dr Aleksandra Peplińska 2018

4275 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4276 prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4277 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4278 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4279 dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4280 dr hab. Anna Zawadzka, prof. nadzw. 2018

4281 dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4282 Samoocena u osób z chorobami zagrażającymi życiu dr Joanna Kozaka 2018

4283 Oblicza tożsamości społecznej a postawy wobec grup obcych dr Paulina Pawlicka 2018

4284 dr Paulina Pawlicka 2018

4285 Poczucie jakości życia i alienacji u wegetarian i nie-wegetarian prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4286 dr hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

Przecenianie pozycji swojego kraju pod względem posiadania 
cech sprawczych i wspólnotowych, a zjawisko narcyzmu 
kolektywnego

Osobowościowe uwarunkowania efektywności pracy u 
pracowników produkcyjnych

Psychoneuroendokrynologiczne aspekty zaburzeń 
funkcjonowania człowieka na przykładzie chorób tarczycy

Poszukiwanie diagnostycznych informacji o sobie wśród 
studentów różnych kierunków Uniwersytetu Gdańskiego - 
badanie podłużne

Jakość życia, zdrowie psychiczne, organizacja osobowości osób 
uzależnionych od opiatów leczonych programem substytucyjnym

Motywacja do małżeństwa i orientacja pozytywna u nowożeńców 
powyżej 60 roku życia 

Wybrane cechy osobowości w kontekście zawodu i orientacji 
zawodowej
Osobowość a spostrzeganie ryzyka wśród personelu 
pokładowego linii lotniczych 

Styl przywiązania i dypozycyjna empatia jako predyktory 
zaangażowania w praktyki rodzicielstwa bliskości

Aktywność fizyczna a prężność psychiczna i poczucie sensu życia 
programistów



4287 dr hab. Anna Zawadzka, prof. nadzw. 2018

4288 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4289 Mechanizmy obronne a jakość życia w chorobie nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018

4290 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4291 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4292 Regulacyjna funkcja aktywności fizycznej w okresie adolescencji dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4293 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4294 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4295 dr Magdalena Chrzan - Dętkoś 2018

4296 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4297 prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4298 Wpływ reklam na uprzedmiotowienie kobiet i mężczyzn dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. nadzw. 2018

4299 Konsumpcjonizm w pracy i wybrane jego korelaty dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof.  nadzw. 2018

4300  prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4301 dr Joanna Kozaka 2018

Związek komórkowych aplikacji grywalizacyjnych z motywacją 
osiągnięć i jakością życia

Style przywiązania w relacjach rodzinnych jako predyktory 
reakcji matek na płacz dziecka

Wartości w rodzinie pochodzenia i wartości osobiste w różnych 
grupach społecznych 
Czym jest zdrada w oczach Polaków i Włochów?  Badania 
porównawcze percepcji zachowań seksualnych. 

Wybrane osobowe predyktory i korelaty orientacji 
macierzyńskich w kontekście reakcji na płacz dziecka u matek 
pierworódek 

Komunikacja w małżeństwie w kontekście empatii, stylów 
przywiązania i więzi z Bogiem żon i mężów

Obraz dziecka u matki uzależnionej od alkoholu a nasilenie 
objawów psychopatologicznych u dziecka

Udział mężczyzny w porodzie rodzinnym a satysfakcja z życia 
seksualnego 
Długotrwały trening bezdechu a funkcjonowanie poznawcze 
zawodowych freediverów

Funkcjonowanie poznawcze osób z zespołem obturacyjnego 
bezdechu sennego
Kontrola zdrowia i własna skuteczność w chorobach 
zagrażających życiu



4302 dr Marcin Szulc 2018

4303 dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2018

4304 dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4305 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4306 Zazdrość i zdrada z perspektywy psychologii ewolucyjnej prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4307 prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4308 dr Magdalena Błażek 2018

4309 dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. nadzw. 2018

4310 dr Joanna Kozaka 2018

4311 dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. nadzw. 2018

4312 Procesy radzenia sobie w sytuacji leczenia raka piersi dr Joanna Kozaka 2018

4313 dr Aleksandra Peplińska 2018

4314 prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4315 dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4316 dr Natasza Kosakowska-Berezecka 2018

Style radzenia sobie ze stresem i natężenie lęku o osób 
zagrożoncych utratą pracy
Funkcjonowanie w roli ojca mężczyzn uzależnionych od alkoholu 

Kontrola bólu i strategie radzenia sobie z nim u pacjentów z 
przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-
krzyżowego
Zespół jelita drażliwego a poczucie winy, wstydu i ocena jakości 
życia

Poczucie sensu, zadowolenia z życia oraz kryzys w 
wartościowaniu u kobiet posiadających i nieposiadających dzieci 

Jakość relacji w związku oraz style przywiązania partnerów a 
motywacja seksualna

Aspiracje życiowe i system wartości młodzieży a wybór kierunku 
studiów
Jakość życia, dyspozycyjny optymizm, lęk i depresja w chorobie 
nowotworowej
Poczucie Work-Life Balance a zachowania nieetyczne w miejscu 
pracy

Poziom narcyzmu a dobrostan człowieka na przykładzie badań 
aktorów i pracowników korporacyjnych 

Satysfakcja z relacji a zaangażowanie interpersonalne i 
wyznawane wartości osób w relacji Friends with Benefits

Inteligencja emocjonalna a akceptacja choroby u osób   z 
zespołem jelita drażliwego

Związek przynależności do wielu grup z akceptacją mowy 
nienawiści wobec grup mniejszościowych



4317  dr Joanna Kozaka 2018

4318 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4319 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4320 dr Beata Mańkowska 2018

4321 prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4322 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4323 dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. nadzw. 2018

4324 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4325 Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu aptecznego dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4326 dr Paweł Jurek 2018

4327 Podmiotowe predyktory satysfakcji ze związaku małżeńskiego dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4328 dr Paweł Jurek 2018

Style przywiązania a zasoby u osób zmagających się z chorobą 
nowotworową
Poziom doświadczania stresu a agresja w ruchu drogowym 
kierowców zawodowych i amatorów

Karmienie piersią dzieci przedwcześnie urodzonych, a ich rozwój 
psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny we wczesnym 
dzieciństwie

Poczucie stresu, strategie radzenia sobie ze stresem a wypalenie 
zawodowe wśród pracowników zakładów gastronomicznych

Poczucie własnej skuteczności, autodeterminacja oraz zdolność 
samoregulacji wśród funkcjonariuszy polskiej Policji o różnych 
długościach stażu zawodowego 

 Empatia żon i mężów jako predyktor intymności, komunikacji i 
stylów rozwiązywania konfliktów w związkach małżeńskich

Związek między obrazem ciała nastoletnich dziewcząt a 
reprezentacją ciała matki, depresją i stylami przywiązania

Rola środowiskowych uwarunkowań rozwoju funkcji 
wykonawczych u dzieci w wieku przedszkolnym przebywających 
w pieczy zastępczej

Wpływ aktywizacji sukcesu i porażki na poczucie kompetentnego 
działania

Czynniki motywujące ludzi do pracy – analiza problemu w 
kontekście emocjonalnego nastawienia pracownika wobec 
organizacji oraz zaangażowania 



4329 dr Joanna Kozaka 2018

4330 Związek cynizmu i wdzięczności z dobrostanem dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. nadzw. 2018

4331 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4332 prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4333 Jakość życia a system wartości u rodziców rodziny wielodzietnej prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4334 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4335 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4336 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4337 dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4338 dr Beata Mańkowska 2018

4339 dr hab. Henryk Olszewski prof. nadzw. 2018

4340 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4341 dr hab. Henryk Olszewski, prof. nadzw. 2018

4342 dr Joanna Kozaka 2018

Osobowość typu D i radzenie sobie w chorobach zagrażających 
życiu. Porównanie między pacjentami onkologicznymi a 
kardiologicznymi. 

Czynniki ochronne i czynniki ryzyka wpływające na przebieg 
procesu adaptacji do macierzyństwa u nastoletnich matek 

Zachowania zdrowotne a funkcjonowanie poznawcze  osób z 
chorobami otępiennymi 

Style radzenia sobie ze stresem , efektywność w pracy a cechy 
osobowości przedstawicieli handlowych 

Czynniki ochronne zawiązku partnerskiego lub małżeńskiego w 
rodzinie z dzieckiem z zespołem genetycznym 

Klimat organizacyjny, wsparcie organizacyjne, a zachowania 
obywatelskie w siłach zbrojnych 

Wpływ środowiska na wybór zawodu a wypalenie zawodowe 
wśród lekarzy
Stresogenność warunków pracy, klimat organizacyjny oraz 
radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród 
pracowników fizycznych polskich fabryk porcelany

Orientacja pozytywna a umiejętność korzystania z internetu u 
osób w podeszłym wieku

Wzorce przywiązania i empatia jako predyktory orientacji 
macierzyńskichu ciężarnych kobiet

Jakość życia a samoocena u osób starszych będących w 
związkach małżeńskich
Obraz siebie chorych na nowotwory a strategie radzenia sobie z 
chorobą 



4343 dr Paulina Pawlicka 2018

4344 dr Michał Jaśkiewicz 2018

4345 dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4346 prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 2018

4347 dr Paulina Pawlicka 2018

4348 dr Dorota Godlewska - Werner 2018

4349 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4350 prof. dr hab. Beata Pastwa- Wojciechowska 2018

4351 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4352 prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4353  prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4354 dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw. 2018

4355 Jakość życia i osobowość typu D u chorych na nowotwory dr Joanna Kozaka 2018

4356 Rozpoznawanie emocji w zespołach otępiennych prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4357 dr Magdalena Chrzan - Dętkoś 2018

Związek odczuwanego stresu, stylu przywiązania oraz empatii z 
wypaleniem zawodowym u nauczycieli

Porównanie i wyznaczniki życia seniorów zamieszkujących 
miasto i wieś
Psychologiczne uwarunkowania poczucia skuteczności w 
karmieniu piersią 
Roszczeniowość i roszczeniowość kryminalna u polskich  
więźniów 
Stereotypy płci a postrzeganie kariery typu STEM przez 
studentów i studentki biotechnologii

Rodzaje motywacji a zachowania kontrproduktywne – różnice 
pomiędzy pokoleniem X i Y    

Siła nadziei podstawowej u osób korzystających z usług   
Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku 

Wybrane aspekty psychologiczne a zachowania antyspołeczne u 
osób grających w gry komputerowe 

Współzależność między emocjami i metapoznaniem Ja wśród 
studentów nauk społecznych - badanie podłużne

Jakość związku partnerskiego a siła postrzeganego efektu 
kameleona
Motywy ja, system wartości oraz odraczanie gratyfikacji wśród 
aktorów

Wybrane osobowościowe predyktory tworzenia wyobrażeń  u 
tancerzy 

Ewaluacja projektu „Celuj skutecznie”. Realizowanie 
autonomicznych celów przez młodzież licealną. 



4358 dr Joanna Kozaka 2018

4359 dr. hab. Franciszek Makurat, prof. nadzw. 2018

4360 prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

  Procesy mentalizacji a wzrost pourazowy w sytuacji choroby 
nowotworowej
Samoocenia a radzenie sobie ze stresem osób aktywnych i 
biernych fizycznie
Postawa religijna i jej związek z zadowoleniem z życia  
małżeńskiego 
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