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dr Marcin Szulc, prof. UG

Psychologia zagrożeń społecznych












dr Łucja Bieleninik

Psychologia w badaniach klinicznych






ryzykowne i szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych
uzależnienia substancjalne
uzależnienia behawioralne
ofiary, sprawcy i świadkowie przemocy w rodzinie
mobbing / bullying w szkole
zagrożenia w świecie wirtualnym (cyberprzemoc - cyberbaiting, cyberstalking,
trolling)
samobójstwa
podkultury młodzieżowe w rzeczywistości ponowoczesnej
incele
problemy okresu dorastania
źródła wsparcia młodzieży
plany życiowe młodzieży
struktura wartości młodzieży
profilaktyka zagrożeń społecznych
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Badania kohortowe i kliniczno-kontrolne w dziedzinie psychologii klinicznej oraz
psychologii zdrowia.
Badania interwencyjne w aspekcie muzykoterapii.
Systematyczny przegląd jako punkt wyjścia do prowadzenia badań.
Badania prowadzone zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną.
Raportowanie wyników badań klinicznych oparte o wytyczne STROBE
(STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology)
i CONSORT (CONsolidated Standards Of Reporting Trials)
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dr Agnieszka Fanslau

dr Dorota Godlewska Werner

Psychologia humoru

Psychologia organizacji i zarządzania






Czym jest humor. Teorie humoru
Społeczna psychologia humoru – autoprezentacja a humor
Różnice indywidualne z preferencje humoru
Humor a lęk przed wyśmianiem
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Kompetencje menedżerskie
Style kierowania
Kariera i rozwój pracowników
Szkolenia
Ocena pracownika
Sukces zawodowy
Mobilność zawodowa
Równowaga praca – życie
Patologie w organizacji
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dr Marta Łockiewicz

Język i uczenie się - trudności i wyzwania

•
•
•
•
•
•




dr Beata Mańkowska

Wypalenie zawodowe jako konsekwencja
chronicznego stresu w pracy





dorosłe osoby z dysleksją rozwojową - funkcjonowanie poznawcze,
osobowościowe i społeczne
obraz charakterystycznych symptomów specyficznych trudności w czytaniu i
pisaniu u dzieci posługujących się różnymi językami ojczystymi
dynamika zmian funkcjonowania emocjonalnego i społecznego u dzieci i
młodzieży z dysleksją
zdolności muzyczne dzieci z dysleksją
słuch fonetyczny i fonematyczny, zdolności fonologiczne
analiza psycholingwistyczna umiejętności czytania i pisania
typologia dysleksji – poznawcze profile osób z dysleksją
dysleksja rozwojowa a inne trudności w uczeniu się
style uczenia się

Wypalenie zawodowe- geneza i ewolucja pojęcia
Konceptualizacja wypalenia zawodowego w świetle znanych koncepcji
psychologicznych
Indywidualne i środowiskowe źródła wypalenia zawodowego
Mechanizmy wypalenia zawodowego
Profilaktyka wypalenia zawodowego w służbie ochrony zdrowia osób aktywnych
zawodowo
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dr Justyna Michałek Kwiecień

dr Edyta Orłowska

dr Paulina Pawlicka
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Przemiany w rodzinie - współczesne formy życia rodzinnego
Znaczenie kontekstu życia rodzinnego i relacji rodzinnych (z mężem, żoną,
partnerem, partnerką, rodzeństwem, dziadkami) dla rozwoju indywidualnego
jednostki, na różnych etapach życia
Rodzinne uwarunkowania pozytywnego rozwoju







Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami poznawczymi.
Rola rodziny w rehabilitacji neuropsychologicznej.
Zaburzenia nastroju w przebiegu chorób neurologicznych i urazach mózgu
Postawy wobec osób z zaburzeniami poznawczymi.
Biopsychospołeczne konsekwencje urazów mózgu.
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Psychologia prenatalna i perinatalna.
Predyktory wczesnej (ciążowej i niemowlęcej) więzi rodzice-dziecko.
Metody badania więzi rodzice-dziecko w okresie niemowlęcym.
Znaczenie porodu dla funkcjonowania rodziców i dziecka po porodzie.
Wspieranie zmian w praktykach położniczych w Polsce - badania systemu
położniczego i tworzenie strategii wsparcia realizacji tzw. "standardu opieki
okołoporodowej".
Psychologia międzykulturowa - tożsamość, akulturacja, rozwój inteligencji
kulturowej, jego predyktory i czynniki pośredniczące dwujęzyczność
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Rodzina i relacje wewnątrzrodzinne

Neuropsychologia ekologiczna

Psychologia perinatalna i psychologia
rozwoju dziecka



dr Aleksandra Peplińska

dr Piotr Połomski

Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Relacje rodzinne a psychospłeczne
funkcjonowanie dzieci

• Równoważenie ról zawodowych i osobistych
• Procesy facylitacji i konfliktu ról
• Praca zawodowa a jakość relacji rodzinnych
• Psychologia pracy
• Psychologia organizacji i zarządzania
• Kariera zawodowa i edukacyjna jednostki
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Relacje rodzice dziecko, dziecko rodzice
Postawy rodzicielskie i style wychowawcze
Systemowe ujęcie rodziny
Relacje między rodzeństwem
Psychologiczne konsekwencje jedynactwa
Kolejność narodzin
Konstelacja rodzeństwa
Ojcostwo i macierzyństwo

dr Jacek Przybylski

Odporność psychofizjologiczna w sporcie

 Psychologia stresu
 Odporność na stres
 Trening mentalny
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