Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii
Lista opiekunów naukowych i proponowana problematyka prac doktorskich

Dyscyplina PEDAGOGIKA
dr hab. Aneta Bołdyrew
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
Pracownia Historii Oświaty
Problematyka prac doktorskich:


opieka, wychowanie, edukacja i socjalizacja dzieci i młodzieży w Polsce w warunkach
modernizacji i kształtowania się społeczeństwa nowoczesnego w okresie zaborów
i w XX w.



przemiany tożsamości młodzieży w kontekście przeobrażeń społeczno-kulturowych
w polskich realiach na przełomie XIX i XX w. na tle porównawczym



problemy marginalizacji i wykluczenia u progu nowoczesności w Polsce



wychowanie, edukacja i socjalizacja dzieci i młodzieży w czasie II wojny światowej



pedagogika pamięci - edukacyjne i socjalizacyjne aspekty pamięci indywidualnej i
zbiorowej

e-mail: bow0@poczta.onet.pl

dr hab. prof. UŁ Elżbieta Kowalska - Dubas
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
Problematyka prac doktorskich dotyczy zagadnień mieszczących się w obszarze andragogiki
i geragogiki z uwzględnieniem w szczególności następującej problematyki: badań nad
dorosłością i starością, w szczególności w kontekście rozpoznania aspektu edukacji/uczenia się
i przestrzeni duchowości;


całożyciowego i wielowymiarowego uczenia się/edukacji człowieka dorosłego
i starszego, w tym uczenia się umiejscowionego w różnych sytuacjach
egzystencjalnych (samotność, choroba, śmierć i inne);



powiązań między uczeniem się człowieka dorosłego i starszego a jego procesami
rozwoju, formacji i autoformacji;



uczenia się człowieka dorosłego i starszego rozpoznawanego w kontekście
biograficznym, w tym uczenia się z biografii własnej i biografii Innych.
e-mail: edubas@uni.lodz.pl
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dr hab., prof. UŁ Mariusz Granosik
Katedra Pedagogiki Społecznej
Problematyka prac doktorskich:


interpretatywna diagnostyka pedagogiczna (oparta na perspektywie podmiotowej)
i wynikające z niej działania wychowawcze;



krytyczna analiza dyskursu (szczególnie w zakresie pedagogizacji, tzw. społeczeństwa
wiedzy, przedsiębiorczości, problemów społecznych);



partycypacyjne badania/działania;



praca społeczna (w tym edukacyjna i wychowawcza) z perspektywy interakcyjnej
(teoria ugruntowana), konwersacyjnej (analiza konwersacyjna, metoda dokumentarna)
i biograficznej (metody oparte na materiale narracyjnym).

e-mail: mgranosik@uni.lodz.pl

dr hab. prof. UŁ Grzegorz Michalski
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
Problematyka prac doktorskich:


działalność wydawnicza na rzecz oświaty, edukacji, opieki w XIX, XX wieku



problemy oświaty, edukacji, opieki w czasopiśmiennictwie (nie tylko pedagogicznym)
XIX, XX wieku.

e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl

Prof. dr hab., dr hc Bogusław Śliwerski
Katedra Teorii Wychowania
Problematyka prac doktorskich:


pedagogika ogólna,



filozoficzne i teoretyczne podstawy socjalizacji i wychowania,



pedagogika porównawcza, w tym polityka oświatowa i komparatystyka myśli
pedagogicznej, pedagogika szkolna.
e-mail: boguslaw.sliwerski@uni.lodz.pl
blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com
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dr hab. prof. Anna Walczak
Katedra Teorii Wychowania
Zakład Pedagogiki Filozoficznej
Możliwa tematyka prac doktorskich oscyluje wokół problematyki:


pedagogiki egzystencjalnej, w tym tanatopedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem
kategorii doświadczenia jako specyficznej formy przeżywania siebie i świata (w tym
doświadczenia granicznego)



z pogranicza psychologii analitycznej K.G. Junga i pedagogiki egzystencjalnej
aksjologii i etyki działania pedagogicznego, transkulturowości.

Powyższa problematyka wymaga zastosowania metod badawczych wyznaczonych badawczą
orientacją jakościową, inspirowaną głównie takimi kierunkami w filozofii, jak fenomenologia
i hermeneutyka tradycyjna i współczesna oraz interakcjonizmem symbolicznym i
narratologią.
e-mail: annawalczak29@wp.pl

dr hab., prof. UŁ Monika Wiśniewska-Kin
Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego
Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem
Problematyka prac doktorskich dotyczy zorientowanych interpretatywnie i krytycznie
poszukiwań w obszarze wczesnej edukacji, związanych z analizą funkcjonowania przedszkola
oraz szkoły jako miejsc stymulowania vs. ograniczania dziecięcego potencjału rozwojowego.
Proponowane obszary badawcze to np.:


konstruowanie wiedzy dzieci,



potoczne koncepcje świata tworzone przez dzieci,



antyrozwojowe skutki wczesnej edukacji (na przykładzie dyskursu edukacyjnego
i podręcznikowego)



kompetencje językowe i komunikacyjne dzieci we wczesnym dzieciństwie.

e-mail: monikawk@uni.lodz.pl
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dr hab., prof. UŁ Alina Wróbel
Katedra Teorii Wychowania,
Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania
Proponowana tematyka prac doktorskich dotyczy:


pogranicza pedagogiki ogólnej i teorii wychowania,



teoretycznych podstaw wychowania oraz szeroko rozumianej działalności
edukacyjnej, a szczególnie pedagogiki zorientowanej humanistycznej oraz jej
antropologicznych fundamentów.
Preferowany paradygmat badań to badania jakościowe, głównie interpretacyjne.
e-mail: alina_wrobel@tlen.pl

dr hab., prof. UŁ Arkadiusz Żukiewicz
Katedra Pedagogiki Społecznej
Problematyka prac doktorskich:


wsparcie pedagogiczne kandydatów do rodzicielstwa zastępczego (adopcyjnego)



historyczne badania społeczno-pedagogiczne w zakresie kształtowania dyscypliny
akademickiej



przygotowanie do służby społecznej

e-mail: arkadizu@uni.lodz.pl

dr hab. prof. UŁ Wiesława Leżańska
Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego
Problematyka prac doktorskich:


problematyka wczesnej edukacji w aspekcie historycznym



problematyka pedeutologiczna zwłaszcza nauczyciela przedszkolnego
i wczesnoszkolnego

e-mail: lezanska@uni.lodz.pl
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Dyscyplina PSYCHOLOGIA
dr hab., prof. UŁ Eleonora Bielawska-Batorowicz
Instytut Psychologii
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej
Problematyka prac doktorskich dotyczy psychologii prokreacji i psychologii klinicznej,
a w szczególności powinna nawiązywać do takich zagadnień jak:


okres ciąży i porodu – psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje powikłań lub
straty ciąży i traumatycznego porodu,



więź z dzieckiem w okresie ciąży – uwarunkowania i skutki dla relacji z dzieckiem
matek i ojców,



emocje w okresie ciąży i po porodzie u kobiet i mężczyzn, depresja w okresie ciąży
i po porodzie u kobiet i mężczyzn,



psychologiczne uwarunkowania adaptacji do okresu menopauzy i andropauzy.



zachowania zdrowotne w ciąży i okresie przejścia menopauzalnego

e-mail: ebator@uni.lodz.pl

dr hab., prof. UŁ Jan Chodkiewicz
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Zdrowia
Problematyka prac doktorskich:


nieprzystosowawcze schematy poznawcze wg Younga u osób uzależnionych od
alkoholu – ich zmiana w trakcie leczenia oraz związki z kończeniem terapii
i utrzymywaniem abstynencji



depresja u mężczyzn , jej specyfika, adaptacja narzędzi, związki z stereotypami
dotyczącymi płci oraz tendencjami samobójczymi



nieprzystosowawcze schematy poznawcze wg Younga u osób współuzależnionych –
związki z objawami psychopatologicznymi

e-mail: janchodkiewicz@poczta.onet.pl
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dr hab., prof. UŁ Iwona Janicka
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
Problematyka prac doktorskich:


psychologia bliskich relacji interpersonalnych – małżeństwo, kohabitacje heteroi homoseksualne;



zaangażowanie interpersonalne, seksualność, relacyjna wrażliwość, jakość życia;



strategie doboru partnerów;



funkcjonowanie psychospołeczne osób żyjących w pojedynkę - singli;



problem równoważenia ról rodzinnych i zawodowych – rodzina a kariera zawodowa.

e-mail: iwona.janicka@uni.lodz.pl

dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Problematyka prac doktorskich będzie oscylowała wokół zagadnień psychologii pracy
i organizacji, przed którą stoją liczne wyzwania, wywołane zmianami w naturze człowieka
i w społecznej przestrzeni pracy. Z jednej strony obserwuje się zamieranie wielu zawodów
i specjalności, z drugiej kształtują się nowe zajęcia, formy zatrudnienia i karier. Najważniejszą
cechą współczesnej pracy staje się elastyczność zatrudnienia, elastyczność czasu pracy.
Wielopraca wpisuje się w zmiany przestrzeni pracy, tak w wymiarze ilościowym,
jak i jakościowym. W związku z tym badania w ramach prac doktorskich miałyby
koncentrować na:


fizycznych i psychologicznych konsekwencjach wielopracy oraz innych elastycznych
form zatrudnienia,



subiektywnym dobrostanie wielopracowników,



uciążliwości i psychologicznych kosztach wielopracy - analizie wewnątrzgrupowej
zjawiska,



perspektywie temporalnej i jej znaczeniu dla osiągania sukcesu przez
wielopracowników.

e-mail: alipinskagrobelny@gmail.com
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dr hab., prof. UŁ Anna Paszkowska-Rogacz
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery
Problematyka prac doktorskich - psychologia organizacji, uwarunkowania wyborów
zawodowych oraz wspomagania rozwoju kariery, a w szczególności:


innowacyjność organizacji i twórcze postawy pracowników



dojrzałość i zdolność adaptacji do kariery – ujęcie konstruktywistyczne



podejmowanie decyzji zawodowych – bariery i style decyzyjne



płeć, prestiż i preferencje jako uwarunkowania rozwoju zainteresowań zawodowych



doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe

e-mail: paszkow@uni.lodz.pl

dr hab., prof. UŁ Grażyna Poraj
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
Problematyka prac doktorskich:


psychospołeczne uwarunkowania i przejawy agresji w rodzinie: pomiędzy
małżonkami, pomiędzy rodzeństwem, rodzicami i dziećmi; problem agresji
i przemocy w sieci ( zjawisko hejtingu);



charakterystyka predyktorów i inhibitorów rozwoju osobistego i sukcesów
zawodowych u muzyków ( z naciskiem na właściwości indywidualne: uzdolnienia
muzyczne, narcyzm, lęk społeczny, trema…).

e-mail: gporaj@interia.pl
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