
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 Funkcja refleksyjna i radzenie sobie w sytuacji choroby nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018
4225 Mindfulness jako moderator związku między wizualizacją a lękiem w sporcie dr hab. Franciszek Makurat, prof. 

nadzw.
2018

4226 Osobowościowe i psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od portali 
społecznościowych

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska 

2018

4227 Subiektywne skargi poznawcze opiekunów osób po 65. roku życia z 
zaburzeniami funkcji poznawczych

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4228 Poziom narcyzmu a satysfakcja z pracy i zaangażowanie zawodowe u 
pracowników służby zdrowia i studentów

dr Aleksandra Peplińska 2018

4229 Poczucie stresu, prężność psychiczna a wypalenie zawodowe wśród 
dyrektorów oraz pracowników sekretariatu niepublicznych szkół policealnych

dr Beata Mańkowska 2018

4230 Polska adpatacja Skali Problematycznego Używania Pornografii (Problematic 
Pornography Consumption Scale; PPCS)
 
 

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2018

4231 Zaburzenia psychiczne a rodzaj uprawianej dziedziny sztuki na podstawie 
analizy biograficznej wybranych przypadków artystów

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
nadzw.

2018

4232 Satysfakcja z przebiegu porodu jako predyktor poczucia sprawczości w opiece 
nad dzieckiem

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4233 Estetyka przestrzeni miejskiej, chaos wizualny a zadowolenie i jakość życia 
mieszkańców

dr Michał Jaśkiewicz 2018

4234 Wybrane psychologiczne uwarunkowania regulacji emocji w okreise 
adolescencji

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
nadzw.

2018

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



4236 Jakość życia i komunikacja małżeńska u opiekunów rodzinnych form pieczy 
zastępczej

prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4237 Ekspozycja zielonego środowiska, subiektywny dobrostan,  odbudowywanie 
uwagi i relacje społeczne

dr Michał Jaśkiewicz 2018

4238 Procesy mentalizacji i ruminacje w chorobie nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018
4239 Siła woli, autonomia i prężność w grupie osób uprawiających strzelectwo dr hab. Franciszek Makurat, prof. 

nadzw. 
2018

4240 Poczucie niepewności i jakość relacji z przełożonym a skłonność do milczenia 
w organizacji     

dr hab. Krystyna Adamska, prof. 
nadzw.

2018

4241 Funkcjonowanie poznawcze i orientacja pozytywna u osób starszych o 
różnych poziomach aktywności psychofizycznej

dr hab. Henryk Henryk Olszewski, 
prof. nadzw. 

2018

4242 Pogląd ateistyczny a sens życia prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018
4243 Wpływ poczucia alienacji na działanie na rzecz dobra wspólnego dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. 

nadzw.
2018

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

2018

4245 Osobowość, radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród żołnierzy 
pełniących zawodową służbę wojskową

dr Beata Mańkowska 2018

4246 Porównanie poczucia własnej skuteczności wśród studentów kierunków 
humanistycznych 

prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4247 Ruminacje a wzrost potraumatyczny u osób z chorobą nowotworową dr Joanna Kozaka 2018
4248 Wpływ mobbingu szkolnego na edukację oraz relacje społeczne dzieci w szkole 

podstawowej
dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4249 Przynależność do harcerstwa a percepcja postaw rodzicielskich i kompetencje 
społeczne  u osób w okresie młodości
 
 

dr hab. Teresa Rostowska, prof. 
nadzw.

2018

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

2018

4251 Wpływ specyfiki pracy produkcyjnej na funkcjonowanie emocjonalno-
motywacyjne pracownika

dr Aleksandra Peplińska 2018



4252 Dom jako miejsce odległe. Wpływy emigracji na postrzeganie siebie i swojego 
domu. 

dr Michał Jaśkiewicz 2018

4253 Przywiązanie do partnera, a ranga pełnionego stanowiska zawodowego prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4254 Osobowościowe i relacyjne uwarunkowania prężności indywidualnej i 
rodzinnej wśród osób w okresie wczesnej dorosłości

dr Magdalena Błażek 2018

4255 Stosunek do pracy w korporacji a przywiązanie do organizacji, kontrakt 
psychologiczny i sprawczość

dr hab. Krystyna Adamska, prof. 
nadzw. 

2018

4256 Wybrane cechy i kompetencje osób preferujących pomoc psychologiczną online dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4257 Style radzenia sobie ze stresem a poszukiwanie doznań u osób preferujących 
gatunek horroru w grach video

prof. dr. hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2018

4258 Poczucie własnej wartości i poczucie sensu życia u singielek oraz kobiet 
funkcjonujących w związkach partnerskich i małżeńskich

dr hab. Teresa Rostowska, prof. 
nadzw.

2018

4259 Zależności między osobowością a satysfakcją z pracy ze względu na różnice 
międzypokoleniowe

dr Dorota Godlewska – Werner 2018

4260 Inteligencja emocjonalna i komunikacja, a jakość życia u małżeństw o 
zróżnicowanym stażu małżeńskim

prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4261 Poziom inteligencji emocjonalnej a postawa wobec osób  niepełnosprawnych u 
przyszłych fizjoterapeutów 

dr hab. Henryk Olszewski, prof. 
nadzw.

2018

4262 Poczucie sensu życia i duchowość u osób uzależnionych od alkoholu prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018
4263 Ucieczka w samorozwój? Wpływ lęku na samoocenę i percepcje ofert 

szkoleniowych
prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4264 Poczucie koherencji, objawy depresyjne i mechanizmy obronne u młodzieży 
uzależnionej od substancji psychoaktywnych

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
nadzw.

2018

4265 Funkcjonowanie refleksyjne a jakość życia osób chorujących na nowotwór dr Joanna Kozaka 2018



4266 Wpływ autorytetu oraz płci kandydata politycznego na szanse wyborcze dr Aleksandra Peplińska 2018

4267 Fundamenty moralne, sprawczość i wspólnotowość a zachowania 
ekonomiczne w grze dyktator

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. 
nadzw.

2018

4268 Strategie radzenia sobie ze stresem i dopasowanie do zawodu wśród 
nauczycieli wychowania przedszkolnego

dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4269 Efektywność treningu wyobrażeniowego i koncentracji uwagi w piłce 
siatkowej

dr hab. Franciszek Makurat, prof. 
nadzw.

2018

4270 Specyficzne trudności w uczeniu się i jakość życia związana ze zdrowiem a 
poziom lęku   u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnoszkolnym

prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4271 Poziom stresu, style radzenia sobie ze stresem oraz zachowania 
kontrproduktywne wśród pracowników obsługi klienta zewnętrznego. 

dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4272 Wybrane podmiotowe predyktory wrażliwości na płacz dziecka - rola 
samooceny, samoskuteczności i prężności psychicznej

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. 
nadzw.

2018

4273 Prężność rodzinna i indywidualna oraz kompetencje relacyjne ojców i córek dr Magdalena Błażek 2018

4274 Przecenianie pozycji swojego kraju pod względem posiadania cech sprawczych 
i wspólnotowych, a zjawisko narcyzmu kolektywnego

dr Aleksandra Peplińska 2018

4275 Osobowościowe uwarunkowania efektywności pracy u pracowników 
produkcyjnych

dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4276 Psychoneuroendokrynologiczne aspekty zaburzeń funkcjonowania człowieka 
na przykładzie chorób tarczycy

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4277 Poszukiwanie diagnostycznych informacji o sobie wśród studentów różnych 
kierunków Uniwersytetu Gdańskiego - badanie podłużne

prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4278 Jakość życia, zdrowie psychiczne, organizacja osobowości osób uzależnionych 
od opiatów leczonych programem substytucyjnym

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4279 Motywacja do małżeństwa i orientacja pozytywna u nowożeńców powyżej 60 
roku życia 

dr hab. Henryk Olszewski, prof. 
nadzw. 

2018



4280 Wybrane cechy osobowości w kontekście zawodu i orientacji zawodowej dr hab. Anna Zawadzka, prof. nadzw. 2018

4281 Osobowość a spostrzeganie ryzyka wśród personelu pokładowego linii 
lotniczych 

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 Styl przywiązania i dypozycyjna empatia jako predyktory zaangażowania w 

praktyki rodzicielstwa bliskości
dr Paulina Pawlicka 2018

4285 Poczucie jakości życia i alienacji u wegetarian i nie-wegetarian prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018
4286 Aktywność fizyczna a prężność psychiczna i poczucie sensu życia 

programistów
dr hab. Franciszek Makurat, prof. 
nadzw.

2018

4287 Związek komórkowych aplikacji grywalizacyjnych z motywacją osiągnięć i 
jakością życia

dr hab. Anna Zawadzka, prof. nadzw. 2018

4288 Style przywiązania w relacjach rodzinnych jako predyktory reakcji matek na 
płacz dziecka

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. 
nadzw.

2018

4289 Mechanizmy obronne a jakość życia w chorobie nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018
4290 Wartości w rodzinie pochodzenia i wartości osobiste w różnych grupach 

społecznych 
prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4291 Czym jest zdrada w oczach Polaków i Włochów?  Badania porównawcze 
percepcji zachowań seksualnych. 

prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4292 Regulacyjna funkcja aktywności fizycznej w okresie adolescencji dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018
4293 Wybrane osobowe predyktory i korelaty orientacji macierzyńskich w 

kontekście reakcji na płacz dziecka u matek pierworódek 
dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. 
nadzw.

2018

4294 Komunikacja w małżeństwie w kontekście empatii, stylów przywiązania i 
więzi z Bogiem żon i mężów

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. 
nadzw.

2018

4295 Obraz dziecka u matki uzależnionej od alkoholu a nasilenie objawów 
psychopatologicznych u dziecka

dr Magdalena Chrzan - Dętkoś 2018

4296 Udział mężczyzny w porodzie rodzinnym a satysfakcja z życia seksualnego prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018



4297 Długotrwały trening bezdechu a funkcjonowanie poznawcze zawodowych 
freediverów

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 Funkcjonowanie poznawcze osób z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego  prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4301 Kontrola zdrowia i własna skuteczność w chorobach zagrażających życiu dr Joanna Kozaka 2018

4302 Style radzenia sobie ze stresem i natężenie lęku o osób zagrożoncych utratą 
pracy

dr Marcin Szulc 2018

4303 Funkcjonowanie w roli ojca mężczyzn uzależnionych od alkoholu dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2018

4304 Kontrola bólu i strategie radzenia sobie z nim u pacjentów z przewlekłymi 
zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

dr hab. Henryk Olszewski, prof. 
nadzw. 

2018

4305 Zespół jelita drażliwego a poczucie winy, wstydu i ocena jakości życia prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018
4306 Zazdrość i zdrada z perspektywy psychologii ewolucyjnej prof. dr hab. Beata Pastwa-

Wojciechowska
2018

4307 Poczucie sensu, zadowolenia z życia oraz kryzys w wartościowaniu u kobiet 
posiadających i nieposiadających dzieci 

prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018

4308 Jakość relacji w związku oraz style przywiązania partnerów a motywacja 
seksualna

dr Magdalena Błażek 2018

4309 Aspiracje życiowe i system wartości młodzieży a wybór kierunku studiów dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. 
nadzw.

2018

4310 Jakość życia, dyspozycyjny optymizm, lęk i depresja w chorobie nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018

4311 Poczucie Work-Life Balance a zachowania nieetyczne w miejscu pracy dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. 
nadzw.

2018

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



4313 Poziom narcyzmu a dobrostan człowieka na przykładzie badań aktorów i 
pracowników korporacyjnych 

dr Aleksandra Peplińska 2018

4314 Satysfakcja z relacji a zaangażowanie interpersonalne i wyznawane wartości 
osób w relacji Friends with Benefits

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2018

4315 Inteligencja emocjonalna a akceptacja choroby u osób   z zespołem jelita 
drażliwego

dr hab. Henryk Olszewski, prof. 
nadzw.

2018

4316 Związek przynależności do wielu grup z akceptacją mowy nienawiści wobec 
grup mniejszościowych

dr Natasza Kosakowska-Berezecka 2018

4317 Style przywiązania a zasoby u osób zmagających się z chorobą nowotworową  dr Joanna Kozaka 2018

4318 Poziom doświadczania stresu a agresja w ruchu drogowym kierowców 
zawodowych i amatorów

dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4319 Karmienie piersią dzieci przedwcześnie urodzonych, a ich rozwój 
psychomotoryczny i społeczno-emocjonalny we wczesnym dzieciństwie

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4320 Poczucie stresu, strategie radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe 
wśród pracowników zakładów gastronomicznych

dr Beata Mańkowska 2018

4321 Poczucie własnej skuteczności, autodeterminacja oraz zdolność samoregulacji 
wśród funkcjonariuszy polskiej Policji o różnych długościach stażu 
zawodowego 

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2018

4322  Empatia żon i mężów jako predyktor intymności, komunikacji i stylów 
rozwiązywania konfliktów w związkach małżeńskich

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. 
nadzw.

2018

4323 Związek między obrazem ciała nastoletnich dziewcząt a reprezentacją ciała 
matki, depresją i stylami przywiązania

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
nadzw.

2018

4324 Rola środowiskowych uwarunkowań rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci 
w wieku przedszkolnym przebywających w pieczy zastępczej

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4325 Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu aptecznego dr Dorota Godlewska-Werner 2018
4326 Wpływ aktywizacji sukcesu i porażki na poczucie kompetentnego działania dr Paweł Jurek 2018

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

2018



4328 Czynniki motywujące ludzi do pracy – analiza problemu w kontekście 
emocjonalnego nastawienia pracownika wobec organizacji oraz 
zaangażowania 

dr Paweł Jurek 2018

4329 Osobowość typu D i radzenie sobie w chorobach zagrażających życiu. 
Porównanie między pacjentami onkologicznymi a kardiologicznymi. 

dr Joanna Kozaka 2018

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

2018

4331 Czynniki ochronne i czynniki ryzyka wpływające na przebieg procesu 
adaptacji do macierzyństwa u nastoletnich matek 

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4332 Zachowania zdrowotne a funkcjonowanie poznawcze  osób z chorobami 
otępiennymi 

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2018

4333 Jakość życia a system wartości u rodziców rodziny wielodzietnej prof. dr hab. Teresa Rostowska 2018
4334 Style radzenia sobie ze stresem , efektywność w pracy a cechy osobowości 

przedstawicieli handlowych 
dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4335 Czynniki ochronne zawiązku partnerskiego lub małżeńskiego w rodzinie z 
dzieckiem z zespołem genetycznym 

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4336 Klimat organizacyjny, wsparcie organizacyjne, a zachowania obywatelskie w 
siłach zbrojnych 

dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4337 Wpływ środowiska na wybór zawodu a wypalenie zawodowe wśród lekarzy dr Dorota Godlewska-Werner 2018

4338 Stresogenność warunków pracy, klimat organizacyjny oraz radzenie sobie ze 
stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników fizycznych polskich 
fabryk porcelany

dr Beata Mańkowska 2018

4339 Orientacja pozytywna a umiejętność korzystania z internetu u osób w 
podeszłym wieku

dr hab. Henryk Olszewski prof. nadzw. 2018

4340 Wzorce przywiązania i empatia jako predyktory orientacji macierzyńskichu 
ciężarnych kobiet

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. 
nadzw.

2018

4341 Jakość życia a samoocena u osób starszych będących w związkach 
małżeńskich

dr hab. Henryk Olszewski, prof. 
nadzw. 

2018



4342 Obraz siebie chorych na nowotwory a strategie radzenia sobie z chorobą dr Joanna Kozaka 2018

4343 Związek odczuwanego stresu, stylu przywiązania oraz empatii z wypaleniem 
zawodowym u nauczycieli

dr Paulina Pawlicka 2018

4344 Porównanie i wyznaczniki życia seniorów zamieszkujących miasto i wieś dr Michał Jaśkiewicz 2018

4345 Psychologiczne uwarunkowania poczucia skuteczności w karmieniu piersią dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 2018

4346 Roszczeniowość i roszczeniowość kryminalna u polskich  więźniów prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2018

4347 Stereotypy płci a postrzeganie kariery typu STEM przez studentów i studentki 
biotechnologii

dr Paulina Pawlicka 2018

4348 Rodzaje motywacji a zachowania kontrproduktywne – różnice pomiędzy 
pokoleniem X i Y    

dr Dorota Godlewska - Werner 2018

4349 Siła nadziei podstawowej u osób korzystających z usług   Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Gdańsku 

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

4350 Wybrane aspekty psychologiczne a zachowania antyspołeczne u osób 
grających w gry komputerowe 

prof. dr hab. Beata Pastwa- 
Wojciechowska

2018

4351
Współzależność między emocjami i metapoznaniem Ja wśród studentów nauk 
społecznych - badanie podłużne

prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4352 Jakość związku partnerskiego a siła postrzeganego efektu kameleona prof. dr hab. Hanna Brycz 2018
4353 Motywy ja, system wartości oraz odraczanie gratyfikacji wśród aktorów  prof. dr hab. Hanna Brycz 2018

4354 Wybrane osobowościowe predyktory tworzenia wyobrażeń  u tancerzy 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 Ewaluacja projektu „Celuj skutecznie”. Realizowanie autonomicznych celów 
przez młodzież licealną. 

dr Magdalena Chrzan - Dętkoś 2018

4358   Procesy mentalizacji a wzrost pourazowy w sytuacji choroby nowotworowej dr Joanna Kozaka 2018

4359 Samoocenia a radzenie sobie ze stresem osób aktywnych i biernych fizycznie dr. hab. Franciszek Makurat, prof. 
nadzw.

2018

4360 Postawa religijna i jej związek z zadowoleniem z życia  małżeńskiego prof. dr hab. Mariola Bidzan 2018

Sygnatura Tytuł pracy Promotor/ka Rok

4361 Wpływ torowania podobieństw i różnic na przyjmowanie perspektywy oraz 
iluzję transparentności

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4362 Postrzeganie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przez ich 
nauczycieli prowadzących i wspomagających 

dr Arkadiusz Mański 2019

4363 Poczucie koherencji i poczucie skuteczności własnej osób dorosłych z rodzin 
dysfunkcyjnych i patologicznych

dr Marcin Szulc 2019

4364 Is the Polythetic Approach Efficient in Identifying Potential Work Addicts? 
Comparison of the Polythetic Approach With the Item Response Theory 
Framework

dr hab. Roman Konarski, prof. UG 2019

4365 Wsparcie społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem a jakość życia u 
małżonków opiekujących się współmałżonkiem chorym przewlekle

prof. dr hab. Teresa Rostowska 2019

4366 Instagramowe lustro pozorów - o użytkowniczkach portalu dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4368 Prężność rodzinna a epizod depresji jednobiegunowej u jednego z jej członków dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019

4369 Percepcja żeńskich form nazw zawodów dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4370 Metapoznanie i regulacja emocji a poczucie własnej skuteczności dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019



4371 Efekt Roleplay: Wpływ grania w gry fabularne na zdolności do przyjmowania 
cudzej perspektywy

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4372 Poczucie samotności i osobowość podróżujących osób starszych dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2019
4373 Zmiana poczucia skuteczności własnej i style radzenia sobie ze stresem u 

osadzonych uzależnionych od narkotyków, poddanych terapii w Zakładzie 
Karnym we Włocławku

dr Marcin Szulc 2019

4374 Schematy poznawcze i strukturalne właściwości tożsamości osób 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych a długość okresu abstynencji i 
wiek inicjacji narkotykowej

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska 

2019

4375 Związek samooceny kompetencji z przywiązaniem do organizacji wśród osób 
piastujących stanowiska kierownicze w dużym przedsiębiorstwie

dr Paweł Jurek 2019

4376 Parentyfikacja w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym dr Aleksandra Lewandowska- Walter 2019

4377 Zaufanie do przełożonego a milczenie pracowników w organizacji dr Paweł Jurek 2019
4378 Kształtowanie się prężności w rodzinach dotkniętych chorobą nowotworową dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019

4379 Charakterystyka porównawcza postrzegania czasu oraz sposobów radzenia 
sobie ze stresem pomiędzy osobami chorymi na kardiomiopatię rozstrzeniową 
lub przerostową a osobami zdrowymi

prof. dr hab. Hanna Brycz 2019

4380 Efekt torowania materializmu a umiejętność rozpoznawania emocji. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG 2019
4381 Osobowościowe uwarunkowania wyboru zawodu dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019
4382 Wpływ natury na poczucie własnej skuteczności i kreatywność człowieka prof. dr hab. Hanna Brycz 2019

4383 Podmiotowe predyktory percepcji rodzicielstwa w parach podejmujących rolę 
ojca i matki po raz pierwszy

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2019

4384 Dopasowanie pracy i rodziny, zasoby rodzinne a poziom stresu 
organizacyjnego żołnierzy zawodowych

dr Michał Jaśkiewicz 2019

4385 Aktywizacja wdzięczności jako sposób na materializm u dzieci. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG 2019



4386 Problemy psychospołeczne a akceptacja choroby u osób chorych na 
łuszczycowe zapalenie stawów

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2019

4387  Samoocena, poczucie własnej skuteczności a motywacja do odbywania terapii 
przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu przebywających w warunkach 
izolacji więziennej

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2019

4388 Zjawisko maskulinizacji wśród kobiet zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych

dr Aleksandra Peplińska 2019

4389 Wyznaczniki zjawiska płynnej kompensacji dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4390 Sens życia i lęk przed bólem u osób podejmujących próbę samobójczą dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4391 Postrzeganie przez studentów psychologii dziecka z dysmorfiami twarzy na 
przykładzie zespołu Goldenhara

dr Arkadiusz Mański 2019

4392 Ciemna triada osobowości a umiejscowienie w strukturach organizacji dr Aleksandra Peplińska 2019
4393 Klimat zaufania w organizacji a zaangażowanie i wypalenie zawodowe dr Paweł Jurek 2019
4394 Umiejętność tworzenia wyobrażeń, obraz ciała i osobowość, a psychologiczne 

predyspozycje do ortoreksji wśród zawodniczek sportów drużynowych
dr Dagmara Budnik-Przybylska 2019

4395 Funkcjonowanie matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 
przedszkolnym w aspekcie ich samoaktualizacji i radzenia sobie ze stresem

dr Arkadiusz Mański 2019

4396 Jakość życia a poczucie atrakcyjności seksualnej u osób starszych aktywnych i 
nieaktywnych fizycznie

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2019

4397 Styl funkcjonowania społecznego oraz relacje emocjonalne w rodzinie u osób 
po próbie samobójczej

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4398 Poczucie własnej skuteczności a poziom motywacji u osób chorych na 
łuszczycowe zapalenie stawów

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2019

4399 Wpływ poglądów politycznych oraz wybranych cech osobowych na potrzeby i 
motywację do pracy

dr Aleksandra Peplińska 2019



4400 Postawy rodzicielskie a płeć psychologiczna dzieci w okresie wczesnoszkolnym dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG 2019

4401 Emocjonalne nastawienie wobec organizacji a sytuacje trudne w organizacji. dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4402 Rola prymowania i metawiedzy Ja w wykonywaniu zadań pamięciowych 
przed i po przeciążeniu poznawczym

prof. dr hab. Hanna Brycz 2019

4403 Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u osadzonych kobiet dr Marcin Szulc 2019

4404 Wpływ dogoterapii na inteligencję emocjonalną osób skazanych prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska 

2019

4405 Empatia, zachowania agresywne i kontrola impulsów a zaangażowanie w 
granie w gry zawierające przemoc

dr hab. Maria Kaźmierczak 2019

4406 Perspektywa przez szkło, czyli zaburzenia percepcji społecznej u osób 
uzależnionych od alkoholu

prof. dr hab. Hanna Brycz 2019

4407 Subiektywna ocena jakości snu i przekonania dotyczące bólu u osób w średniej 
i późnej dorosłości z reumatoidalnym zapaleniem stawów

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2019

4408 Otwartość na doświadczenia a obraz siebie u osób chorujących na 
łuszczycowe zapalenie stawów

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2019

4409 Związek wiedzy praktycznej z samooceną kompetencji pracowniczych na 
przykładzie pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.

dr Paweł Jurek 2019

4410 Związek wiary i duchowości z obrazem siebie u pacjentów  z łuszczycowym 
zapaleniem stawów 

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2019

4411  Prężność rodzinna i indywidualna małżonków w fazie opuszczania domu 
przez dzieci 

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019

4412 Wybrane aspekty jakości życia a kontrola emocji u osób chorujących na 
łuszczycowe zapalenie stawów

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2019

4413 Poczucie zaufania wobec przełożonego a emocjonalne nastawienie 
pracowników wobec organizacji

dr Paweł Jurek 2019

4414 Poziom narcyzmu a radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej skuteczności i 
umiejscowienie kontroli u osób pracujących

dr Aleksandra Peplińska 2019



4415 Poziom proaktywności a kształtowanie się preferencji zawodowych i 
oczekiwań związanych z pracą w kontekście wpływów systemu rodzinnego

dr Aleksandra Peplińska 2019

4416 Empatia i przywiązanie matek małych dzieci a ich przekonania rodzicielskie dr Paulina Pawlicka 2019

4417 Psychologiczne predyktory porodu drogą cięcia cesarskiego  dr Magdalena Chrzan- Dętkoś 2019
4418 Prenatalna ekspozycja na alkohol a funkcjonowanie poznawcze, 

samoregulacja i zachowania adaptacyjne
prof. dr hab. Mariola Bidzan 2019

4419 Kiedy starość staje się porą żniw: gerotranscendencja jako nowe spojrzenie na 
pomyślne starzenie się

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4420 Międzypokoleniowa transmisja wzorca obrazu własnego ciała – spójność 
oceny wyglądu rodziców i dzieci

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG 2019

4421 Nadzieja i wzrost potraumatyczny u anonimowych alkoholików dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4422 Dyspozycyjna uważność a uzależnienie od gier komputerowych wśród 
studentów

dr Dorota Godlewska-Werner, dr 
Paweł Atroszko 

2019

4423 Jak aktywizowanie atrakcyjności fizycznej wpływa na materializm w 
zależności od oceny własnej atrakcyjności. (Analiza dwóch grup wiekowych).

dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG 2019

4424 Obraz samego siebie i perfekcjonizm biegaczy na orientację dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2019

4425 Znaczenie stylu przywiązania dziecka i rodzica dla adaptacji dziecka do 
edukacji przedszkolnej

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2019

4426 Wpływ luksusu na poziom empatii konsumenta. dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG 2019
4427 Lęk i depresja a ocena jakości życia osób chorych na cykrzycę typu 1 we 

wczesnej fazie dorosłości
prof. dr hab. Mariola Bidzan 2019

4428 Poczucie własnej wartości a doświadczane problemy psychospołeczne u 
pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2019

4429 Poziom odporności psychicznej a system wartości i występowanie 
uzależnienia od alkoholu u dorosłych dzieci alkoholików

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2019



4430 Wybrane uwarunkowania powrotu do nadmiernej masy ciała u pacjentów po 
operacjach bariatrycznych

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4431 Prężność rodzinna i indywidualna a adaptacja do rodzicielstwa dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019
4432 Rola płci, miejsca zamieszkania i sytuacji rodzinnej w odczuwaniu agresji w 

internecie
prof. dr hab. Hanna Brycz 2019

4433 Milczenie w organizacji a poczucie niepewności, poczucie sprawiedliwości w 
miejscu pracy i poczucie dojrzałości. Moderacyjna rola płci.

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4434 Przywództwo włączające z perspektywy moralności i sprawczości a 
zachowania innowacyjne członków organizacji

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4435 Cechy osobowościowe a skłonność 
do podejmowania zachowań ryzykownych wśród 
osób uprawiających wspinaczkę

dr Dagmara Budnik- Przybylska 2019

4436 Theoretical and empirical comparison of two psychometric approaches to 
personality structure: latent variabla and network

dr hab. Roman Konarski, prof. UG 2019

4437 Perspektywa czasowa a poziom zmiany na skali Metapoznawczego Ja prof. dr hab. Hanna Brycz 2019

4438 Agresja a poczucie umiejscowienia kontroli u osób grających w gry typu AR 
MMORPG na przykładzie Pokemon Go

dr Marcin Szulc 2019

4439 Poziom samooceny a skłonność do agresji oraz style radzenia sobie ze stresem 
u osób introwertywnych

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019

4440 Strukturalne aspekty Ja a prężność rodzinna i indywidualna u młodych 
dorosłych

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019

4441 Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od sportów ekstremalnych dr Dorota Godlewska-Werner, dr 
Paweł Atroszko 

2019

4442 Wpływ torowania materializmu na spostrzeganie interpersonalne dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG 2019
4443 Postrzegana spójność rodziny jako predyktor stresu doświadczanego przez 

matki dzieci ze spektrum autyzmu
dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2019



4444 Style przywiązania i empatia jako predyktory satysfakcji ze związku w 
procesie przejścia do rodzicielstwa

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2019

4445 Związki parentyfikacji z tendencjami pracoholicznymi 
przy uwzględnieniu schematów adaptacyjnych Younga

dr Aleksandra Lewandowska – Walter 2019

4446 Style radzenia ze stresem oraz poczucie koherencji u uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, używających wyroby tytoniowe/e-papierosy 
 
 

dr Marcin Szulc 2019

4447 Uzależnienie od uczenia się u adolescentów z ryzykiem zaburzeń ze spektrum 
autyzmu 

dr  Dorota Godlewska-Werner, dr 
Paweł Atroszko 
 
 

2019

4448 Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i młodzieży dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG 

2019

4449 Temperament i styl funkcjonowania interpersonalnego osób po próbie 
samobójczej

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4450  Zachowania przemocowe w miejscu pracy a wypalenie zawodowe dr Paweł Jurek 2019
4451  Wypalenie zawodowe i prężność psychiczna oraz subiektywna ocena cech 

pracy wśród operatorów numeru alarmowego 
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4452 Wzrost potraumatyczny, obraz siebie, stres pourazowy u kobiet po utracie 
dziecka w okresie prenatalnym

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2019

4453 Uzależnienie od pracy a jakość życia i snu wśród pielęgniarek pracujących w 
systemie zmianowym na podstawie umowy o pracę lub kontraktu

dr Dorota Godlewska-Werner, dr 
Paweł Atroszko   

2019

4454 Związek osoby z marką organizacji i zaangażowanie w organizacji ze 
względu na pracowników korporacyjnych i niekorporacyjnych

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG 

2019

4455 Porównanie związku cech osobowości Wielkiej Piątki z uzależnieniem od 
uczenia się  
w stosunku do uzależnienia od gier komputerowych

dr Dorota Godlewska-Werner, dr 
Paweł Atroszko 

2019

4456 Binge watching (kompulsywne oglądanie), a depresja, lęk i subiektywny 
dobrostan u osób w okresie późnej adolescencji 

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2019



4457 Prężność rodzinna i wsparcie społeczne jako zasoby rodzinne a 
funkcjonowanie dziecka z Zespołem Nerczycowym

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2019

4458 Empatia i style komunikacyjne rodziców dzieci w wieku niemowlęcym jako 
predyktory satysfakcji ze związku w kontekście responsywności w triadzie

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2019

4459 Psychologiczne aspekty codziennego funkcjonowania osób z chorobą 
Parkinsona leczonych różnymi metodami

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2019

4460 Cechy temperamentalne i lęk przed bólem u osób po próbie samobójczej dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2019

4461 Wartości osobiste i wartości związane z pracą a postawy wobec pracy u 
przedstawicieli pokolenia X i Y

dr Aleksandra Peplińska 2019

4462 Wartości osobiste i satysfakcja z życia matek dzieci z dystrofią mięśniową 
Duchenne'a

dr Arkadiusz Mański 2019

4463 Związek sportu z poczuciem kontroli i samooceną w okresie wczesnej 
dorosłości

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2019

4464 Samoocena a wyobrażenia w sporcie  dr Dagmara Budnik- Przybylska 2019
4465 Cechy temperamentu jako predyktor satysfakcji ze związku w parach 

małżeńskich i niemałżeńskich 
dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2019

4466 Płeć osoby zarządzającej zespołem mężczyzn, a jakość relacji na poziomie 
lider- podwładny

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2019

4467 Nieobecność ojca a wybór partnera w dorosłym życiu kobiety w kontekście 
więzi z matką

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2019

4468 Aktywność fizyczna oraz zmiany ciała z nią związane a osobowość i 
postrzeganie własnego ciała

dr Dagmara Budnik-Przybylska 2019

4469 Dysfunkcje poznawcze i emocjonalne w przebiegu chorób móżdżku o 
zróżnicowanej etiologii

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 
 
 

2019

4470 Samoocena pracownika oraz doświadczenie zawodowe w kształtowaniu 
kluczowych kompetencji pracowniczych

dr Paweł Jurek 2019



4471 Aktywizm, poczucie szczęścia i przekonanie, że życie jest grą o sumie zerowej 
u osób 
stosujących dietę wegetariańską

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG 

2019

4472 Struktura wartości i religijność a postawy młodzieży wobec uchodźców dr Marcin Szulc 2019
4473 Funkcjonowanie osób bliskich i nauczycieli dziecka z zespołem Rubinstein-

Taybi w aspekcie ich postrzegania choroby i samoaktualizacji 
dr Arkadiusz Mański 2019

4474 Proces adaptacyjny dziecka 3-letniego do edukacji przedszkolnej w kontekście 
jego stylu przywiązania i postaw rodziców

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2019

4475 Reklama środków farmaceutycznych a dobrostan subiektywny i poczucie 
zdrowia konsumenta

 dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG 2019

4476 Osobowościowe i rodzinne uwarunkowania samookaleczeń dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019
4477 Ciemna triada osobowości i inteligencja emocjonalna  

a prężność indywidualna i rodzinna 
dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2019

4478 Wpływ wybranych technik wywierania wpływu społecznego na poziom 
poparcia polityka podczas kampanii wyborczej

dr Aleksandra Peplińska 2019

4479 Funkcjonowanie intelektualne i zachowania adaptacyjne u dzieci z zespołem 
Downa w wieku szkolnym 
 
 

dr Arkadiusz Mański 2019

4480 Postawy rodzicielskie osób uzależnionych a inteligencja emocjonalna u 
Dorosłych Dzieci Alkoholików

dr Marcin Szulc 2019

4481 Uzależnienie od uczenia się a narcyzm dr Dorota Godlewska-Werner, dr 
Paweł Atroszko 

2019

Sygnatura Tytuł pracy Promotor/ka Rok

4482 Satysfakcja z porodu w kontekście realizacji standardu organizacyjnego opieki 
okołoporodowej w Polsce

dr Paulina Pawlicka 2020



4483 Czynniki osobowościowe i przekonania na temat zmienności natury ludzkiej, 
a faworyzowanie grupy własnej

dr hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020

4484 Związek poziomu kolektywizmu i indywidualizmu ze stereotypizacją ze 
względu na płeć - porównanie międzykulturowe: Kazachstan i Polska

dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka prof. UG

2020

4485 Identyfikacja z grupami społecznymi oraz tendencja do zachowań pro-
społecznych i anty-społecznych

dr hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020

4486 Praca zdalna w branży IT a równowaga między pracą a życiem osobistym i 
przywiązaniem do organizacji

dr Aleksandra Peplińska 2020

4487 Aktywacja behawioralna pacjentów chorujących na schizofrenię: podejście 
teleologiczne

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4488 Rola regulacji emocji u pacjentów w zaburzeniu osobowości typu borderline 
oraz w zaburzeniu afektywnym jednobiegunowym

dr Agata Rudnik 2020

4489 Psychologiczne wyznaczniki postaw wobec sprawców wykorzystania 
seksualnego dzieci

dr Marcin Szulc, prof. UG 2020

4490 Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie dobrostanu prof. dr hab. Hanna Brycz 2020
4491 Metapoznawcze Ja, prężność psychiczna a poczucie własnej samoskuteczności 

i odczuwane objawy depresji w obliczu pandemii Covid-19
prof. dr hab. Hanna Brycz 2020

4492 Inteligencja emocjonalna a struktura wartości pracowników dużych 
organizacji

dr Dorota Godlewska- Werner 2020

4493 Motywacja polskich studentów do uczenia się języków obcych a znajomość 
słownictwa w L2

dr Marta Łockiewicz 2020

4494 Funkcjonowanie psychologiczne osób z chorobą onkologiczną w aspektach 
prężności ego i stresu pourazowego

dr Arkadiusz Mański 2020

4495 Kolejność narodzin w rodzeństwie a relacje w systemie rodzinnym w oczach 
dzieci

dr Piotr Połomski 2020

4496 Spostrzeganie zmian klimatycznych a gotowość do zachowań 
prośrodowiskowych

dr Michał Jaśkiewicz 2020



4497 Związek porodu przedwczesnego z więzią emocjonalną między matką a 
dzieckiem przedwcześnie urodzonym

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2020

4498 Orientacja seksualna a poczucie własnej skuteczności oraz potrzeba aprobaty 
społecznej

prof. dr hab. Hanna Brycz 2020

4499 Identyfikacja z wieloma grupami społecznymi i przywiązanie do miejsca 
pochodzenia jako predyktory jakości życia w okresie późnej adolescencji

dr. hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020

4500 Uwarunkowania postępów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w 
terapii opartej na modelu National Professional Development Center on 
Autism Spectrum Disorders

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4501 Typ porodu a stres i lęk doświadczane przez kobiety w okresie 
okołoporodowym

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2020

4502 Trening wyobrażeniowy, a wzmocnienie umiejętności piłkarskich u dzieci dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2020

4503 Motywacja do zachowania diety roślinnej prof. dr hab. Hanna Brycz 2020
4504 Dynamika objawów depresji okołoporodowej u kobiet doświadczających 

porodu przedwczesnego
prof. dr hab. Mariola Bidzan 2020

4505 Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości oraz style 
przywiązaniowe w bliskich związkach u osób psychopatycznych 
odbywających karę pozbawienia wolności

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020

4506 Różnice temperamentalne osób uzależnionych od alkoholu odbywających i 
nieodbywających kary pozbawienia wolności

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020

4507 Ucieleśnienie a uprzedzenia względem grupy obcej dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

4508 Potrzeby seksualne oraz formy ich zaspokajania u osób w okresie późnej 
dorosłości

prof. dr hab. Beata Pastwa- 
Wojciechowska

2020

4509 Wpływ porodu przedwczesnego na poziom stresu i lęku u ojców dzieci w 
okresie poporodowym

dr Łucja Bieleninik 2020

4510 Postrzeganie własnych zachowań seksualnych jako parafilii a jakość i 
satysfakcja ze związku

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020



4511 Rodzaje motywacji do wolontariatu a wybrane cechy osobowości dr. hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4512 Wsparcie podczas porodu i jego znaczenie dla satysfakcji z porodu dr Paulina Pawlicka 2020
4513 Związek częstości korzystania z mediów społecznościowych z materializmem, 

roszczeniowością oraz radzeniem sobie z konfliktem między rodzicami. 
Analiza młodzieży w wieku 11-13 lat.

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4514 Związek porodu przedwczesnego z występowaniem depresji poporodowej: 
analiza danych populacyjnych w ramach programu profilaktyki depresji 
poporodowej „Przystanek MAMA”

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4515 Poczucie koherencji a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek 
onkologicznych

dr Arkadiusz Mański 2020

4516 Osobowościowe i społeczne korelaty stresu w miejscu pracy a wypalenie 
zawodowe wśród pracowników zakładów gastronomicznych

dr Beata Mańkowska 2020

4517 Wpływ porodu przedwczesnego na poziom stresu i lęku u matek wcześniaków 
w okresie poporodowym 

dr Łucja Bieleninik 2020

4518 Sytuacja zawodowa i postrzeganie wykonywanych obowiązków domowych a 
satysfakcja z życia u kobiet i u mężczyzn w zależności od postaw wobec ról 
płciowych 

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4519 Zmiana poczucia jakości życia, samoskuteczności oraz koherencji osób 
uzależnionych w społeczności terapeutycznej

dr Marcin Szulc, prof. UG 2020

4520 Jakość relacji z matką jako predyktor wrażliwości rodzicielskiej dr Paulina Pawlicka 2020
4521 Trwoga egzystencjalna i jej wpływ na wielkość ofiarowanych datków w 

zależności od wybranych postaw wobec pieniędzy i przekonań politycznych
dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4522 Nastawienie na rozwój i trwałość a stres i urazowość w sporcie dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2020

4523 Osobowość i jakość życia pracowników wysokościowych dr Dorota Godlewska-Werner 2020
4524 Poczucie sensu życia u ojców, a konstelacja płci dzieci dr Piotr Połomski 2020
4525 Wzmacnianie zachowań proekologicznych u młodzieży dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 

UG
2020



4526 Zasoby osobiste i środowiskowe jako czynniki ochrony przed stresem a 
wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół publicznych 

dr Beata Mańkowska 2020

4527 Stan bezrobocia a postawy roszczeniowe i satysfakcja z życia dr hab. Joanna Różycka-Tran prof. UG 2020

4528 Charakterystyka rodzajów błędów ortograficznych i fonologicznych w piśmie 
dzieci uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej

dr Marta Łockiewicz 2020

4529 Intensywność terapii behawioralnej, a komunikacyjne i społeczne 
funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4530 Funkcjonowanie poznawcze graczy gier strategicznych i zręcznościowych dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 2020

4531 Rola inteligencji emocjonalnej w relacji między teorią perspektyw czasu a 
depresją u sportowców

dr. hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2020

4532 Retrospektywne oceny postaw rodziców u osób z różnym doświadczeniem 
problemu alkoholowego 

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2020

4533 Stresogenność warunków pracy, empatia i optymizm a wypalenie zawodowe 
wśród pielęgniarek zatrudnionych w hospicjum

dr Beata Mańkowska 2020

4534 Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet z zespołem policystycznych jajników dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4535 Wpływ kontaktu z wyidealizowanymi wizerunkamikobiet oraz informacji o 
ich zafałszowaniu na samoocenę i postrzeganie własnego obrazu ciała

dr hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020

4536 Zaburzenia kompetencji językowych i komunikacyjnych w chorobach 
otępiennych

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2020

4537 Relacje w rodzinie pochodzenia jedynaków w porównaniu z dziećmi 
pierworodnymi posiadającymi rodzeństwo

dr Piotr Połomski 2020

4538 Wiedza na temat chorób nowotworowych i zachowań zdrowotnych 
mieszkańców pojezierza Kaszubskiego w Gminie Somonino

dr Arkadiusz Mański 2020

4539 Funkcjonowanie językowe pacjentów po prawostronnych uszkodzeniach 
mózgu

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 2020



4540 Ukryta siła - parentyfikacja w kontekście bliskich relacji i nadziei podstawowej dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4541 Wpływ izolacji związanej z pandemią COVID-19 na nasilenie lęku i strategie 
radzenia sobie - dynamika zmian

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2020

4542 Funkcjonowanie jedynaków oraz dzieci posiadających rodzeństwo w 
warunkach przedszkolnych

dr Piotr Połomski 2020

4543 Związek stylu przywiązania do organizacji z reakcjami na sytuacje trudne w 
organizacji i zachowaniami kontrproduktywnymi

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4544 Związek milczenia w organizacji z postrzeganiem jej miejsca jako 
sprzyjającego twórczości

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4545 Wartości oraz orientacja na dominację społeczną u osób angażujących się w 
działalność Europejskiego Forum Studentów AEGEE

prof. dr hab. Hanna Brycz 2020

4547 Toksyczna matka a kształtowanie się osobowości Andersa Behring Breivika prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020

4548 Psychologiczne, kliniczne i społeczne uwarunkowania hybristofilii i ich 
implikacje dla interpretacji zachowań relacyjnych

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020

4549 Zdrowe psychiczne i mechanizmy aktywności obronnej w sytuacji związanej z 
pandemią COVID-19

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4550 Obraz ciała, jakość życia i tendencje samobójcze u pacjentów z łuszczycą 
zwykłą

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4551 Związek porodu przedwczesnego z zaburzeniami psychicznymi kobiet w 
połogu

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2020

4552 Transgeneracyjny przekaz traumy po ludobójstwie na Kresach Południowo-
Wschodnich oraz na Lubelszczyźnie w okresie II Wojny Światowej

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4553 Strategie radzenia sobie ze stresem wśród pracowników przedsiębiorstw oraz 
systemy motywacyjne stosowane przez ich przełożonych

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4554 Osobowość a style radzenia sobie ze stresem kobiet z różnie nasilonymi 
objawami późnej fazy lutealnej

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2020



4555 Posiadanie zwierzęcia domowego a funkcjonowanie dzieci w warunkach 
przedszkolnych

dr Piotr Połomski 2020

4556 Skłonność do przebaczania i dobrostan psychologiczny w różnych okresach 
dorosłości

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2020

4557 Zachowania zdrowotne pacjentów onkologicznych w kontekście poczucia 
umiejscowienie kontroli zdrowia

dr Arkadiusz Mański 2020

4558 Rola gotowości do wzrostu osobistego oraz elastyczności poznawczej w 
radzeniu sobie ze stresem choroby przewlekłej (na przykładzie stwardnienia 
rozsianego)

dr Agata Rudnik 2020

4559 Wpływ czynu moralnego i niemoralnego na ocenę sprawczości i 
wspólnotowości jego wykonawcy

prof. dr hab. Hanna Brycz 2020

4560 Nowe wzorce męskości - społeczne i psychologiczne determinanty budowania 
wspólnotowej tożsamości u mężczyzn

dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

4561 Jakość życia, samoocena i sposoby radzenia sobie ze stresem u zawodowych 
piłkarzy nożnych

prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020

4562 Czy poziom depresji wiąże się z płcią, natężeniem neurotyzmu i introwersji 
oraz potrzebą aprobaty społecznej? Poszukiwanie empiryczne.

prof. dr hab. Hanna Brycz 2020

4563 Znaczenie stylu przywiązania oraz stylów wychowawczych w rodzinie 
pochodzenia dla dojrzałości do posiadania potomstwa

dr Paulina Pawlicka 2020

4564 Psychologiczne predyktory poczucia stresu u osób z wybranymi chorobami 
onkologicznymi

Prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2020

4565 Inteligencja emocjonalna a narcyzm i nasilenie objawów depresji dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 2020
4566 Percepcja funkcjonowania rodzicielskiego a wybrane aspekty psychologiczne 

w grupie homoseksualnych mężczyzn
dr hab.Magdalena Błażek, prof. UG 2020

4567 Funkcjonowanie psychologiczne pacjentek leczonych z powodu niepłodności w 
aspekcie aktualizacji siebie i zadowolenia ze związku

dr Arkadiusz Mański 2020

4568 Sens życia, empatia i umiejętność podejmowania ryzyka u strażaków 
ochotników

dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2020



4569 Wpływ osobowości oraz różnic pokoleniowych na przywiązanie do 
organizacji 

dr Dorota Godlewska-Werner 2020

4570 Efekt odwetu w ocenie utworu muzycznego w zależności od płci wykonawcy dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka prof.UG

2020

4571 Doświadczane emocje, stres psychologiczny oraz strategie radzenia sobie z 
nim pośród funkcjonariuszy policji

dr Michał Jaśkiewicz 2020

4572 Związek między porodem przedwczesnym a poziomem więzi emocjonalnej, 
stresu, lęku i depresji u rodziców bliźniąt urodzonych przed 37. tygodniem 
ciąży

dr Łucja Bieleninik 2020

4573 Kompetencje rodzicielskie a funkcjonowanie społecznoemocjonalne dziecka w 
przedszkolu

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4574 "Uwaga, szarlatan!" Identyfikacja z uczelnią, normy społeczne i sprzeciw 
przeciw pseudonauce

dr hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020

4575 Związek subiektywnej oceny kontaktu z położną z funkcjonowaniem 
psychicznym kobiet po porodzie. Analiza danych projektu “PRZYSTANEK 
MAMA”

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2020

4576 Techniki wpływu społecznego preferowane przez osoby różniące się 
nasileniem objawów lękowo-depresyjnych

prof. dr. hab. Krzysztof Jodzio 2020

4577 Satysfakcja z życia u osób w okresie późnej dorosłości funkcjonujących w 
internecie

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2020

4578 Emocjonalne reakcje na płacz dziecka w kontekście relacji w rodzinie 
pochodzenia oraz dojrzałości do rodzicielstw

dr Paulina Pawlicka 2020

4579 Możliwość wykorzystania stężenia serotoniny w osoczu jako wczesnego 
markera zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci

prof. dr hab. Hanna Brycz 2020

4580 Perspektywa temporalna oraz jakość relacji u dorosłego rodzeństwa dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4581 Lęk przed śmiercią a wiara w anomalne zjawiska mentalne dr. hab. Joanna Różycka -Tran, prof. 
UG

2020

4582 Predyktory postaw wobec imigrantów w społeczeństwie polskim i francuskim dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG 2020



4583 Podmiotowe korelaty uzależnienia od smartfona u młodych dorosłych i 
adaptacja Skali SAS-SV

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2020

4584 Poczucie zagorożenia męskości a ideologia ról płciowych - porównanie 
międzykulturowe polskich i rosyjskich studentów

dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

4585 Odporność psychiczna i wyobrażenia u sportowców dr Jacek Przybylski 2020
4586 Klimat organizacyjny i poczucie stresu a wypalenie zawodowe wśród 

nauczycieli zatrudnionych w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i 
młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz w masowej szkole podstawowej

dr Beata Mańkowska 2020

4587 Związki materializmu ze sposobami radzenia sobie ze stresem, samokontrolą 
oraz subiektywnym dobrostanem u osób dorosłych

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4588 Poczucie umiejscowienia kontroli a zachowania zdrowotne kobiet z 
chorobami tarczycy

dr Agata Rudnik 2020

4589 Konstelacja rodzeństwa a relacje w systemie rodzinnym i kompetencje 
społeczne dzieci

dr Piotr Połomski 2020

4590 Związek empatii i aleksytymii a zdolności społeczne dzieci w wieku wczesnej 
adolescencji. Perspektywa poznawcza.

dr Łucja Bieleninik 2020

4591 Płeć i style wychowawcze w rodzinie pochodzenia jako predyktory 
responsywności rodzicielskiej u osób oczekujących na narodziny własnego 
dziecka

dr Paulina Pawlicka 2020

4592 Obraz i poziom agresji kibiców wybranych dyscyplin sportowych dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2020

4593 Styl przywiązania a rozwój empatii u dzieci w okresie wczesnej adolescencji w 
aspekcie posiadania rodzeństwa

dr Łucja Bieleninik 2020

4594 Orientacja rodzicielska według koncepcji Joan Raphael - Leff jako predyktor 
wybranych czynników związanych z ciążą, porodem i okresem poporodowym

dr Paulina Pawlicka 2020

4595 Rola norm społecznych i poczucia zagrożenia tożsamości grupowej a chęć 
angażowania się w solidarnościowe działania zbiorowe

dr hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020



4596 Motywacja wewnętrzna do pracy a zaangażowanie w pracę dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4597 Typ układu nerwowego i samokontrola a klasyfikacja prawna zabójstwa prof. dr hab. Beata Pastwa-
Wojciechowska

2020

4598 Parektyfikacja i Ja cielesne u młodych dorosłych osób dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. 
UG

2020

4599 Wpływ wcześniactwa na jakość życia rodziców w okresie poporodowym dr Łucja Beleninik 2020

4600 Jakość życia i kontrola emocji u kobiet chorujących na choroby nowotworowe dr Arkadiusz Mański 2020

4601 Wymiary osobowości i style radzenie sobie ze stresem w kontekście jakości 
relacji w podsystemie rodzeństwa u młodych dorosłych

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2020

4602 Przyjmowanie perspektywy i sprawiedliwość organizacyjna a milczenie w 
organizacji

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4603 Zaburzenie postrzegania rytmu u dzieci z dysleksją dr Marta Łockiewicz 2020
4604 Wybrane elementy dynamiki aktywności oraz funkcjonowania 

psychospołecznego u pacjentów ze spektrum schizofrenii przebywających na 
Oddziale Dziennym

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2020

4605 Zjawisko inceli – związek między tradycyjną ideologią męskości, 
niezadowoleniem z atrybutów męskości a negatywnymi postawami wobec 
kobiet

dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

4606 Struktura wartości i poczucie koherencji funkcjonariuszy policji dr Marcin Szulc, prof. UG 2020
4607 Mechanizmy wyjaśniające zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz 

równouprawnienia kobiet i postawy wobec osób homoseksualnych
dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

4608 Ocena funkcji wykonawczych u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2020

4609 Wpływ porodu przedwczesnego na kształtowanie więzi emocjonalnej rodziców 
na wczesnym etapie poporodowym

dr Łucja Bieleninik 2020



4610 Związek płci rodzica uzależnionego od alkoholu z konsekwencjami 
zdrowotnymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików

dr Marcin Szulc, prof. UG 2020

4611 Czy łatwiej okłamać osobę czy grupę? Rola rodzaju relacji społecznych. dr hab. Tomasz Besta, prof. UG 2020
4612 Związek środowiska studiowania z postawami wobec kobiet na przykładzie 

uczelni mundurowych i cywilnych
dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

4613 Lęk przed porodem a poczucie własnej skuteczności w porodzie dr Paulina Pawlicka 2020
4614 Osobowość i orientacja pozytywna a formy aktywności seniorów dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2020
4615 Związek osobowości oraz smaoregulacji promocyjnej i prewencyjnej z 

popełnianiem błędów poznawczych
dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4616 Negatywny afekt a rozwój empatii w okresie wczesnej adolescencji dr Łucja Bieleninik 2020
4617 Świadomość pisma, świadomość fonologiczna i pierwsze próby pisania u 

dzieci przedszkolnych
dr Marta Łockiewicz 2020

4618 Narcyzm i wpływ włączania jednostki do projektowania produktu na 
percepcję tego produktu

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4619 Wyznaczniki stylu konwersacyjnej niebezpośredniości dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2020

4620 Wpływ poziomu roszczeniowości i aktywizacji roszczeniowości na deklaracje 
zachowań kontrproduktywnych w pracy

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4621 Study addiction among high school students: Measurement and relationship 
with psychopathology, personality, quality of life, and school variables

dr Paweł Atroszko 2020

4622 Aktywizowanie refleksyjności i wpływ influencerów na materializm u 
mężczyzn

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2020

4623 Zjawisko współczesnej psychopatii wśród kadry zarządzającej na przykładzie 
branży hotelarskiej

dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG 2020

4624 Stabilność emocjonalna, strach i odporność psychiczna a zdolność do 
wykorzystywania wyobrażeń w sporcie

dr Jacek Przybylski 2020

4625 Orientacja pozytywna i poczucie samotności u owdowiałych kobiet dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2020



4626 Cele stawiane przez rodziców i trenera, a pewność siebie i lęk u młodych 
sportowców

dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2020

4627 Osobowościowe i poznawcze uwarunkowania wiary w anomalne zjawiska 
mentalne

dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG 2020

4628 Związek kultury kraju pochodzenia z postawami wobec mężczyzn: 
porównanie polskich i tureckich studentów

dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2020

Sygnatura Tytuł pracy Promotor/ka Rok obrony

4629 Rola empatii w podsystemie rodzeństwa osób cierpiących na choroby 
przewlekłe z perspektywy zdrowych braci lub sióstr

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2021

4630 Wyznaczniki jakości komunikacji w organizacji dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2021

4631 Osobowościowe i relacyjne predyktory orientacji macierzyńskich u ciężarnych 
kobiet

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2021

4632 Nasilenie problemów psychospołecznych a poziom samooceny i atrakcyjności 
fizycznej u pacjentów chorujących na toczeń rumieniowaty

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2021

4633 Rozwój uzależnień od substancji psychoaktywnych w kontekście 
wczesnodziecięcych doświadczeń traumatycznych

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4634 Wybrane podmiotowe determinanty udostępniania w sieci materiałów 
przedstawiających niewłaściwe zachowania kierowców w ruchu drogowym

dr Aleksandra Peplińska 2021

4635 Niepewna męskość a postrzeganie atrakcyjności kobiet stosujących dietę 
wegetariańską

dr hab. Michał Jaśkiewicz, prof.. UG 2021

4636 Wybrane zmienne osobowościowe a motywacja do pracy i zaangażowanie 
zawodowe pracowników z pokolenia Z

dr Aleksandra Peplińska 2021

4637 Skłonność do podejmowania przelotnych kontaktów seksualnych, a Ja cielesne 
i style przywiązania wczesnodziecięcego

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021



4638 Identyfikacja z uczelnią – akulturacja a poczucie przynależności studentów i 
studentek zagranicznych na Uniwersytecie Gdańskim

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4639 Wzrost potraumatyczny u kobiet, które przeszły chorobę nowotworową – rola 
prężności psychicznej i temperamentu

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4640 Lęk przed śmiercią i umiejscowienie kontroli zdrowia u przedstawicieli 
personelu medycznego na przykładzie lekarzy, lekarek, pielęgniarzy i 
pielęgniarek

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2021

4641 Poziom problemów psychospołecznych a poczucie własnej wartości i poczucie 
własnej skuteczności u osób chorych na toczeń rumieniowaty układowy

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2021

4642 Strategie radzenie sobie ze stresem i poczucie własnej skuteczności a 
osobowość żołnierzy zawodowych

prof. dr hab. Beata Pastwa- 
Wojciechowska

2021

4643 Samoocena a poziom empatii wśród
nauczycieli

dr Aleksandra Peplińska 2021

4644 Strategie radzenia sobie ze stresem a samoocena i umiejętności komunikacyjne 
u kobiet i mężczyzn we wczesnej dorosłości

dr Anna Jarmołowska 2021

4645 Samoocena i domknięcie poznawcze u
muzyków

dr Rafał Lawendowski 2021

4646 Om Shanti Shanti Shanti - pokój umysłu, ciała i mowy. Funkcjonowanie 
emocjonalne osób praktykujących jogę

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4647 Poziom zaangażowania rodzicielskiego i postawy wobec dziecka matek 
wracających do pracy w kontekście otrzymywanego wsparcia społecznego

dr Aleksandra Peplińska 2021

4648 Osobowość a jakość życia osób uzależnionych od alkoholu uczestniczących w 
terapii

prof. dr hab. Beata Pastwa- 
Wojciechowska

2021

4649 Predyspozycje indywidualne oraz regulacja emocjonalna w postrzeganiu 
zagrożeń drogowych przez młodych kandydatów na kierowców

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021



4650 Struktura temperamentu a otwartość na doświadczenia seksualne u mężczyzn 
homoseksualnych

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4651 Uwarunkowania i skutki cynizmu w organizacji dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2021

4652 Roszczeniowość a zaangażowanie w pracę wśród żołnierzy Sił Zbrojnych dr Andrzej Piotrowski 2021

4653 Postrzeganie przyczyn decyzji podejmowanych w procesie rekrutacji w 
firmach stosujących politykę równościową

dr hab. Michał Jaśkiewicz, prof. UG 2021

4654 Prężność psychiczna oraz style radzenia sobie ze stresem, jako 
uwarunkowania równowagi praca – dom u osób pracujących z dziećmi w 
wieku przedszkolnym

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021

4655 Zgodność emocjonalna treści oraz podkładu muzycznego a proces 
zapamiętywania u osób o zróżnicowanym poziomie inteligencji emocjonalnej

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4656 Self-determination theory and Big Five personality traits: 
a meta-analysis

dr hab. Roman Konarski, prof. UG 2021

4657 Zjawisko uprzedmiotowienia i jego związek z rozwojem i możliwościami 
zawodowymi kobiet.

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4658 Umiejscowienie poczucia kontroli uczniów wykluczonych społecznie dr Marcin Szulc, prof. UG 2021

4659 Twórczość i kreatywność a strategie radzenia sobie ze stresem wśród 
młodzieży szkolnej

dr Marta Witkowska 2021

4660 Subiektywne poczucie jakości życia i pracy singli oraz osób w związkach dr Aleksandra Peplińska 2021

4661 Związek pomiędzy zagrożoną męskością a postawami homofobicznymi wśród 
mężczyzn w Polsce

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4662 Obraz samych siebie mężczyzn doświadczających bezdomności a ich sposoby 
radzenia sobie w sytuacji trudnej jaką jest bezdomność

dr Aleksandra Peplińska 2021



4663 Psychospołeczne funkcjonowanie osób
chorujących na Miastenię Gravis

dr Arkadiusz Mański, prof. UG 2021

4664 Stres rodzicielski i satysfakcja z życia jako moderatory więzi emocjonalnej z 
dzieckiem wśród matek wcześniaków – trajektoria zmian na przestrzeni 
pierwszych 3 i 6 miesięcy po porodzie

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2021

4665 Posiadanie rodzeństwa a radzenie sobie w trudnych sytuacjach osób w okresie 
średniej dorosłości

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021

4666 Dojrzałość do rodzicielstwa i satysfakcja ze związku jako predyktory 
wrażliwej responsywności ojców

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2021

4667 Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako czynnik 
ryzyka wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD)

dr Marta Witkowska 2021

4668 Przywiązanie matki do dziecka z diagnozą autyzmu w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021

4669 Związek stylu przywiązania z satysfakcją seksualną w relacjach 
romantycznych we wczesnej dorosłości

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2021

4670 Scrum a Waterfall – związki typu zarządzania projektami z samooceną i 
wypaleniem zawodowym pracownika

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4671 Wpływ nękania szkolnego (bullyingu) na radzenie sobie ze stresem u osób 
dorosłych z chorobą afektywną dwubiegunową

dr Agata Rudnik 2021

4672 Obraz ciała i jakość życia nastoletniego
rodzeństwa osób niepełnosprawnych

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof.
UG

2021

4673 Ocena poczucia satysfakcji z życia i poczucia atrakcyjności seksualnej wśród 
seniorów

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2021

4674 Subiektywne spostrzeganie osobowości, odporności psychicznej oraz poczucia 
stresu u kobiet i mężczyzn przed i w trakcie pandemii

dr Dagmara Budnik-Przybylska 2021

4675 Poziom satysfakcji z życia aktywnych i nieaktywnych zawodowo a nasilenie 
problemów psychospołecznych u osób z toczniem rumieniowatym układowym

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2021



4676 Empowerment jako element kultury organizacyjnej a postawy wobec pracy dr Dorota Godlewska-Werner 2021

4677 Wpływ treningu mentalnego na efektywność wykonanych działań przez 
sportowców

dr Dagmara Budnik-Przybylska 2021

4678 Radzenie sobie ze stresem w sytuacji choroby a obraz ciała pacjentów z 
reumatoidalnym zapaleniem stawów

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 2021

4679 Działania prospołeczne, poczucie kontroli oraz sensu życia osób 
identyfikujących się jako współczesne wiedźmy

dr hab. Michał Jaśkiewicz 2021

4680 Prężność rodziny a jakość życia,
poziom lęku i objawy depresji u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021

4681 Więź emocjonalna z dzieckiem a doświadczenie starty prenatalnej dr Anna Jarmołowska 2021
4682 Relacje między rodzeństwem a kształtowanie się systemu wartości i 

moralności
dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021

4683 Syndrom chronicznego zmęczenia a zaburzenia funkcjonowania systemu 
uwagowo-wykonawczego w stwardnieniu rozsianym

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 2021

4684 Strategie radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami a dobrostan i prężność 
wśród osób funkcjonujących w rodzinie z problemem alkoholowym

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4685 Różnice w funkcjonowaniu procesów pamięci i uwagi u osób  aktywnych i 
nieaktywnych zawodowo w wieku emerytalnym

dr. Marta Witkowska 2021

4686 Samoocena, osobowość, umiejętność stosowania wyobrażeń oraz ocena 
obrazu ciała i aktywność fizyczna u osób zdrowych i chorych na cukrzycę

dr Dagmara Budnik-Przybylska 2021

4687 Funkcje muzyki i preferencje muzyczne wśród osób z borderline dr Rafał Lawendowski 2021
4688 Analiza zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych u osób aktywnych 

fizycznie
dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4689 Samoocena a różne formy przekazywanego feedbacku dr Dorota Godlewska-Werner 2021
4690 Narodowość i płeć kandydatów do pracy jako czynniki obciążające decyzje o 

zatrudnieniu
dr hab. Paweł Jurek, prof. UG 2021



4691 Związek samooceny z zaangażowaniem w pracę i pracoholizmem u osób 
niepełnosprawnych aktywnych zawodowo

dr hab. Paweł Jurek, prof. UG 2021

4692 Twórczość artystyczna a orientacja czasowa, zadowolenie z życia i 
samodoskonalenie na przykładzie osiągania sukcesu na platformie 
internetowej Deviantart.

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4693 Subiektywne poczucie satysfakcji z pracy i potrzeb związanych z pracą kobiet 
i mężczyzn

dr Aleksandra Peplińska 2021

4694 Doświadczenie choroby przewlekłej i satysfakcja z życia pacjentów w Wielkiej 
Brytanii – analiza porównawcza

dr Agata Rudnik 2021

4695 Osobowościowe i temperamentne uwarunkowania tremy u muzyków dr Rafał Lawendowski 2021
4696 Psychologiczne aspekty jogi dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2021

4697 Doświadczane emocje, stres psychologiczny oraz strategie radzenia sobie z 
nim pośród żołnierzy służby zawodowej

dr Piotr Połomski 2021

4698 Osobowościowe uwarunkowania satysfakcji seksualnej w okresie wczesnej 
dorosłości w czasie pandemii

dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG 2021

4699 Poziom inteligencji i wrażliwości kulturowej u osób wysoko i 
niskokontaktowych

dr hab. Joanna Różycka-Tran prof. UG 2021

4700 Metapoznawcze Ja a satysfakcja ze
związku romantycznego

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4701 Korelaty i właściwości psychometryczne polskiej adaptacji Skali Akceptacji 
Współczesnych Mitów o Agresji Seksualnej (AMMSA-21) 

dr hab. Mchał Jaśkiewicz 2021

4702 Doświadczanie zazdrości a jakość relacji intymnej u osób o różnych stylach 
przywiązania

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4703 Style przywiązania a związki miłosne i ja-cielesne u kobiet i mężczyzn 
w okresie późnej adolescencji

dr Anna Jarmołowska 2021

4704 Afazja z perspektywy opiekuna osoby chorej prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2021
4705 Osobowościowe uwarunkowania satysfakcji seksualnej dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021



4706 Procedura medytacyjna a funkcje poznawcze dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2021

4707 Zażenowanie i lęk społeczny a regulacja
emocji i autonomia

dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2021

4708 Orientacja temporalna a wybrane zasoby psychologiczne osób dorosłych z 
różnymi objawami zaburzeń afektywnych

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2021

4709 Satysfakcja seksualna i zadowolenie ze związku przed ciążą, w trakcie ciąży i 
po narodzinach pierwszego dziecka

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2021

4710 Znaczenie empatii dla funkcjonowania rodzin dzieci z niepełnosprawnością dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2021

4711 Czego nie widać z pierwszych rzędów - motywacja osiągnięć i odporność 
psychiczna u zawodowych muzyków

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4712 Jakość życia i satysfakcja z pracy pielęgniarek z uwzględnieniem specyfiki ich 
pracy w czasie pandemii Covid-19

dr Aleksandra Peplińska 2021

4713 Relacje z rodzeństwem jako mediator związku dostępności emocjonalnej 
rodziców i wystąpienia objawów depresyjnych w okresie adolescencji

dr Aleksandra Lewandowska-Walter 2021

4714 Zdolność do tworzenia wyobrażeń u muzyków, a osobowość, perfekcjonizm i 
reakcje na współzawodniczenie związane z tremą

dr Dagmara Budnik-Przybylska 2021

4715 Subiektywne poczucie wieku a Ja cielesne i duchowość człowieka dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2021

4716 Cechy osobowości oraz mentalność spiskowa jako wyznaczniki wiary w 
irracjonalne teorie objaśniające świat

dr hab. Michał Jaśkiewicz 2021

4717 Postrzeganie przez uczniów szkół średnich dziecka z dysmorfią twarzy na 
przykładzie zespołu Goldenhara

dr Arkadiusz Mański, prof. UG 2021

4718 Związek między religijnością a seksizmem w grupach etnicznych na 
przykładzie społeczności kaszubskiej

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4719 Psychospołeczne problemy osób ze społeczności LGBT+ związane z 
otrzymywaną opieką medyczną

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2021



4720 Rola więzi rodzicielskiej w procesie rozwoju zawodowych sportowców dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2021

4721 Związek między Teorią Opanowywania Trwogi, seksizmem i postawami 
wobec działań równościowych

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4722 Samoocena, poziom satysfakcji ze związku i postawy rodzicielskie, a depresja 
poporodowa u kobiet we wczesnej i średniej dorosłości

dr Anna Jarmołowska 2021

4723 Rozbieżność w obrębie struktury Ja
a sfera duchowa, poczucie sensu życia i koherencji

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2021

4724 Zaburzenia zachowania wśród rodzeństwa dr hab. Małgorzata Lipowska, prof.
UG

2021

4725 Współzależność stylu atrybucji,
prokrastynacji i motywacji osiągnięć

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4726 Zaburzenia depresyjne a problemy psychospołeczne u pacjentów z diagnozą 
tocznia układowego

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2021

4727 Osobowość makiawelistyczna a wybrane typy inteligencji u kobiet i mężczyzn prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2021

4728 Satysfakcja z życia a poczucie koherencji i prężność osób przewlekle chorych prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2021

4729 Wpływ feminatywów na oszacowanie udziału kobiet w poszczególnych 
zawodach na rynku pracy

dr hab. Michał Jaśkiewicz 2021

4730 Relacja między utratą pracy w wyniku pandemii i poziomem agresji młodych 
dorosłych

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4731 Skuteczność krótkoterminowej pomocy psychologicznej przy zaburzeniach 
nastroju u kobiet w okresie okołoporodowym. 
Ewaluacja programu „Macierzyństwo krok po kroku”. 

dr Aleksandra Szulman-Wardal 2021

4732 Lęk, stres i objawy depresyjne – psychologiczne komponenty tytoniowego 
zespołu abstynencyjnego

dr Marta Witkowska 2021



4733 Parentyfikacja w dzieciństwie a rozwój wybranych aspektów osobowości w 
grupie młodych dorosłych

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4734 Kompetencje społeczne, obraz siebie oraz cechy osobowości jako 
uwarunkowania preferencji muzycznych i funkcji muzyki

dr Rafał Lawendowski 2021

4735 Przydatność diagnostyki lęku i nastroju jako predyktorów samooceny funkcji 
wykonawczych u schyłku życia

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2021

4736 Style radzenia sobie ze stresem a poczucie stresu u żołnierzy pełniących 
zawodową służbę wojskową

dr Andrzej Piotrowski 2021

4737 Więź z dzieckiem urodzonym przedwcześnie a nasilenie objawów depresji 
poporodowej u matki w trzy i sześć miesięcy po porodzie

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2021

4738 Poziom aktywności zawodowej kobiet a poziom satysfakcji z życia i jakości 
relacji w związku - małżeńskiego, partnerskiego

dr Aleksandra Peplińska 2021

4739 Wizerunek marki w social media i postrzeganie relacji użytkownika z tą 
marką

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4740 Biomedyczne predyktory nasilenia lęku i stresu u matek dzieci urodzonych 
przedwcześnie

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2021

4741 Efekt torowania w badaniach korelacyjnych – o związku procedury badania z 
wynikami badanych osób

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4742 Profil psychologiczny zespołu Juniora C2 Sopockiej Akademii Piłkarskiej 
rocznik 2007

dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG 2021

4743 Profil postaw rodzicielskich a występowanie zaburzeń o charakterze 
eksternalizacyjnym wśród młodzieży, będącej rodzeństwem dziecka 
niepełnosprawnego lub chorującego przewlekle

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof.
UG

2021

4744 Czy reklama z udziałem influencera jest skuteczniejsza niż reklama 
tradycyjna?

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4745 Rozwój zawodowy oraz planowanie kariery a konflikty ról u realizujących się 
zawodowo kobiet i mężczyzn

dr Dorota Godlewska-Werner 2021

4746 Związek deklarowanej religijności katolickiej z przekonaniami dotyczącymi 
płci - badanie studentek i studentów z Belgii, Hiszpanii i Włoch

dr hab. Natasza Kosakowska-
Berezecka, prof. UG

2021



4747 Pracoholizm i zaangażowanie w pracę u pracowników na rynku polskim i 
niemieckim

dr hab. Paweł Jurek, prof. UG 2021

4748 Umiejscowienie poczucia kontroli i metapoznawcze Ja a podatność jednostki 
na perswazję w reklamie

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4749 Ryzyko w pracy zawodowej policjantów 
a jakość i satysfakcja z życia

dr Andrzej Piotrowski 2021

4750 Relacja między wrażliwością na zjawisko sensoryczne ASMR a cehcami 
osobowości

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4751 System wartości a osobowość osób pracujących w Policji (na przykładzie 
funkcjonariuszy z Gdańska)

prof. dr hab. Beata Pastwa- 
Wojciechowska

2021

4752 Empatia a lęk i funkcje wykonawcze pracowników domu pomocy społecznej dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 2021

4753 Altruizm i zaangażowanie w pracę wśród żołnierzy Wojska Polskiego dr Andrzej Piotrowski 2021
4754 Styl przywiązania a prężność psychiczna i orientacja pozytywna młodzieży 

szkolnej
dr Anna Jarmołowska 2021

4755 Test Rozpoznawania Emocji w Komunikacji Internetowej (TREKI) - 
propozycja narzędzia do badania zdolności rozpoznawania emocji w 
komunikacji zapośredniczonej komputerowo

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4756 Zależność satysfakcji ze związku homoseksualnego jednego z partnerów od 
satysfakcji ze związku drugiego z partnerów. Rola wczesnodziecięcych stylów 
przywiązania i metapoznawczego Ja.

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4757 Skłonność do empatii i wizualizacja jako predyktory jakości relacji w parze 
tanecznej

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2021

4758 Wrażliwość temperamentalna a fantazje seksualne i problematyczne 
korzystanie z pornografii

dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG 2021

4759 Wpływ metalu progresywnego na myślenie przestrzenne dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG 2021

4760 Empatia a wypalenie zawodowe u policjantów dr Andrzej Piotrowski 2021



4761 Satysfakcja seksualna, kompetencje emocjonalne i poczucie samotności u 
mężczyzn grających w gry komputerowe

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG 2021

4762 Wypalenie zawodowe i prężność psychiczna oraz subiektywna ocena cech 
pracy wśród psychologów, terapeutów i nauczycieli wspomagających dzieci z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4763 Poczucie kontroli i duchowa sfera człowieka w relacji do satysfakcji z życia w 
związkach małżeńskich i kohabitacyjnych 

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2021

4764 Poczucie koherencji i poczucie umiejscowienia kontroli u dorosłych dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych

dr. Marcin Szulc, prof. UG 2021

4765 Empatia i kompetencje społeczne graczy komputerowych na przykładzie 
środowiska MMORPG 

dr hab. Paweł Jurek, prof. UG 2021

4766 Identyfikacja z płcią, orientacja seksualna a poziom szczęścia i poczucia 
własnej wartości u osób żyjących w pojedynkę i w związku.

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4767 Poczucie koherencji i poczucie umiejscowienia kontroli
a postawy matek wobec stosowania używek w okresie ciąży

dr. Marcin Szulc, prof. UG 2021

4768 Wpływa znaczących zdarzeń egzystencjalnych na obraz ja cielesnego i 
duchowość człowieka

dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2021

4769 Poczucie kontroli i poczucie własnej skutecznościgraczy w gry typu MMO i 
FPS

dr Marcin Szulc, prof.  UG 2021

4770 Związek odczuwanego stresu w pracy z konsumpcją alkoholu w zależności od 
inteligencji emocjonalnej pracownika i przekonania o wolnej woli

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4771 Relacja umiejętności odraczania gratyfikacji oraz potrzeby domknięcia 
poznawczego w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

prof. dr hab. Hanna Brycz 2021

4772 Lęk jako predyktor irracjonalnych
przekonań o SARS-CoV-19

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio 2021

4773 Wpływ obrazów sławnych, niestereotypowych kobiet na samoocenę ciała i 
internalizację ideału sylwetki.

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021



4774 Dojrzałość żywieniowa i poczucie koherencji a poczucie stresu wśród młodych 
dorosłych

dr Beata Mańkowska 2021

4775 Cynizm, milczenie i plotka w organizacji dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG 2021

4776 Profil psychologiczny oraz funkcjonowanie uczniów szkoły sportowej podczas 
pandemii

dr Dagmara Budnik-Przybylska 2021

4777 Efekt Czarnej Owcy – związek między wykluczeniem wewnątrzgrupowym a 
dobrostanem psychicznym. Porównanie osób o orientacji biseksualnej i 
homoseksualnej.

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4778 Deprywacja potrzeb a modyfikacje ciała u osób przebywających w warunkach 
izolacji więziennej

prof. dr hab. Beata Pastwa- 
Wojciechowska

2021

4779 Postawy wychowawcze i poziom zaangażowania rodzicielskiego ojców wobec 
dorastających dzieci a nieobecność w domu ze względu na specyfikę pracy

dr Aleksandra Peplińska 2021

4780 Nasilenie depresji poporodowej i lęku a ocena jakości życia matek dzieci 
przedwcześnie urodzonych

prof. dr hab. Mariola Bidzan 2021

4781 Funkcjonowanie emocjonalno- społeczne młodych dorosłych osób 
korzystających z Instagrama

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz,
prof. UG

2021

4782 Wzmacnianie postaw proekologicznych
młodzieży poprzez edukację filmem.

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4783 Związek między kreatywnością i radzeniem sobie ze stresem w czasach 
izolacji społecznej spowodowanej pandemią.

dr hab. Natasza Kosakowska- 
Berezecka, prof. UG

2021

4784 Ocena atrakcyjności produktu w zależności od typu osoby reklamującej 
produkt - analiza płci i grupy wiekowej

dr hab. Anna Maria Zawadzka, prof. 
UG

2021

4785 Parentyfikacja a zaburzenia internalizacyjne u młodzieży posiadającej 
niepełnosprawne lub przewlekle chore rodzeństwo

dr hab. Małgorzata Lipowska, prof.
UG

2021

4786 Jakość i satysfakcja z życia a stopień roszczeniowości wśród osadzonych dr Andrzej Piotrowski 2021

4787 Związek między metapoznawczym Ja a duchową postawą wobec życia dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. 
UG

2021


