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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Wacław Bąk, dr hab.

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 
kształci Szkoła Doktorska KUL)

psychologia

Profil naukowy: adres osobistej strony
www, profilu Research Gate lub 
profilu Academia.edu

www.researchgate.net/profile/Waclaw_Bak
https://kul.academia.edu/WaclawBak

Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi 
aktualnie badania naukowe)

 Poznawcza psychologia Ja

 Psychologia osobowości

 Pokora intelektualna
Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat kalendarzowych 
(2016-2019)

Jankowski, T., Bąk, W. (2019). Mindfulness as a mediator of
the relationship between trait anxiety, attentional control and
cognitive failures. A multimodel inference approach. 
Personality and Individual Differences, 142, 62–71. 
doi:10.1016/j.paid.2019.01.034

Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model 
samowiedzy. Warszawa: Liberi Libri.

Bak, W. (2016). Personality predictors of anger. The role of 
FFM traits, shyness, and self-esteem. Polish Psychological 
Bulletin, 47(3), 373–382. doi:10.1515/ppb-2016-0044

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Koncepcja trzech wymiarów samoregulacji – 

weryfikacja modelu, od 2008 do 2012, grant 
MNiSW nr NN106263535

Wykonawca grantu (max 3) Osobowościowe  i  sytuacyjne  uwarunkowania
podejmowania  szkoleń,  od  2011  do  2014,  grant
MNiSW  nr  NN106423440  (kierownik:  Mariola
Łaguna).

Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu 
dynamiczno-strukturalnym, od 2016 i dalej w 
trakcie realizacji, grant NCN nr 
2015/19/B/HS6/02216 (kierownik: Tomasz 
Jankowski).

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

1

Liczba aktualnych doktorantów przed 0
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otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

1

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, 
które promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

 Problematyka standardów Ja, samowiedzy 
oraz samoregulacji

 Tematy związane z konstruktem pokory 
intelektualnej (intellectual humility)

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

 Zainteresowanie zarysowaną wyżej tematyką

 Sprawność w posługiwaniu się językiem 
angielskim przynajmniej w zakresie 
korzystania z literatury naukowej oraz pisania 
tekstów naukowych

 Gotowość wejścia w skład zespołu 
badawczego

 Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu 
badań naukowych oraz ich publikowaniu 

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 
laboratorium, wspólny pokój)

 Dostęp do laboratorium

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)

–

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i
miejsce konsultacji – nr pokoju)

wabak@kul.pl
pokój C-452, czwartki 7:30–9:00 lub po 
umówieniu mailowym

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl

mailto:wabak@kul.pl

