Plan zadań badawczych realizowanych w 2011 roku w ramach
działalności statutowej

Lp.

ZADANIE BADAWCZE

KIEROWNIK

Kontynuowane

1.

Konflikty dorastającej młodzieży z otoczeniem. Psychospołeczne
uwarunkowania

Dr hab. D. Borecka-Biernat

2.

Poziom sprawności w zapamiętywaniu i rozpoznawaniu kłamców
jako wyraz zdolności uwarunkowanej ewolucyjnie (weryfikacja
koncepcji umowy społecznej L. Cosmides i J. Tooby’ego)

Dr hab. B. Janda-Dębek prof.
w UWr

Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
Międzypokoleniowe przekazywanie czynników ryzyka w rodzinach
kazirodczych i alkoholowych
(dr A.Widera-Wysoczańska)

3.

Psychologiczne uwarunkowania problematycznego używania
Internetu
(dr R. Poprawa)

Dr hab. A. Kuczyńska, prof.
UWr

Czym jest więź?
Kulturowa adaptacja Inwentarza do Oceny Zdolności Ja” IASC
Johna Briera
Opracowanie Kwestionariusza do oceny Zaburzeń Osobowości
Typu Borderline

4.

Intrapsychiczne uwarunkowania samooceny

Dr hab. K. Lachowicz-Tabaczek
prof. w UWr

Rozwój człowieka w perspektywie problematyki jakości życia
Godność człowieka starego w perspektywie problematyki jakości
życia

5.

Jakość życia osób niepełnosprawnych (dr U. Dębska)
Kompetencje menedżerskie a poczucie jakości życia (dr B. Mróz)

Dr hab. M. Straś-Romanowska
prof. UWr

Jakość życia mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Polsce i
w Stanach Zjednoczonych
(dr A. Żurek)
Psychologiczna analiza percepcji zachowań społecznych
charakterze dewiacji pozytywnej

6.

Dr hab. A. Oleszkowicz
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Uwarunkowania i konsekwencje atrakcyjności
interpersonalnej.

7.

Związek ilości dzieci z satysfakcją małżeńską – badania
międzykulturowe

Prof. dr hab. A. Szmajke

(dr P. Sorokowski)
Postawy i decyzje osób dorosłych wynikające ze zmian
dokonujących się w środowisku naturalnym
- Poczucie kontroli socjopolitycznej a zaangażowanie w proces
wprowadzania zmiany technologicznej. Studium przypadku na
przykładzie budowy kompleksu energetycznego w gminach Gubin
i Brody

8.

(dr. D. Chmielewska-Kanafa)

Dr hab. S. Witkowski prof. UWr

- Skala Kontroli Socjopolitycznej – polska adaptacja metody)
- Badanie decyzji dorosłych osób w sytuacji koniecznych
wyborów, związanych ze zmianami w środowisku naturalnym
(dr J.Stompór-Świderska)

9.

10.

Produktywność i bierność społeczna - problematyka aktywizacji
społecznej
Koszty społeczne w związku z ewaluacją w edukacji (dr A.
Keplinger, dr I. Koczanowicz-Dehnel)
Nierówności społeczne – uwarunkowania i konsekwencje
psychologiczne
Metodologia badań jakościowych w naukach psychologicznych

11.

Dr A. Keplinger

Dr J. Klebaniuk

Dr J. Kowal

Zastosowanie metod jakościowych w badaniach problemów
indywidualnych i społecznych (Dr B. Bartosz; dr M. Żurko)
Wymiary światopoglądu człowieka

12.

Rozwój człowieka przez podejmowanie i realizację zadań

Dr Z. Łoś

Związki między doświadczeniami socjalizacyjnymi a
charakterystyką organizacji psychicznej
NOWE
Psychologiczne uwarunkowania procesu komunikacyjnego
Moc regulacyjna skryptów i wybranych zmiennych

13.

psychologicznych w procesach komunikacyjnych
(dr E. Kalecińska -Adamczyk)

Dr hab. B. Janda-Dębek, prof.
UWr.
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Kulturowe i ewolucyjne uwarunkowania przebiegu

14.

15.
16.
17.

procesów poznawczych

Osobowościowe i społeczne uwarunkowania osiągania przez
młodzież autonomii psychicznej
Geneza, istota i funkcje zachowań etosowych człowieka w ciągu
życia
Psychologiczne konsekwencje globalizacji dla społecznego
funkcjonowania młodzieży i młodych dorosłych

Dr hab. B. Janda-Dębek, prof.
UWr.

Dr hab. A. Oleszkowicz
Dr A. Keplinger
Dr hab. A. Senejko

Zadania badawcze realizowane w Instytucie Psychologii
przeznaczone dla młodych naukowców i doktorantów.

L.P.

Temat

Numer

Biologiczne i społeczne uwarunkowania różnic związanych z płcią
1.

WNHiP/IPs/BM1
Obraz własnej osoby i jego funkcje regulacyjne w kontekście

2.

zadaniowej i społecznej aktywności

WNHiP/IPs/BM2

Społeczne i indywidualne wyznaczniki funkcjonowania człowieka w
3.

grupach i sieciach społecznych

WNHiP/IPs/BM3
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