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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

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

https://www.kul.pl/agata-blachnio,art_663.html

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

psychologia nowych mediów, psychologia emocji i 
stresu, psychologia zachowań kierowców na 
drodze, psychologia uczciwości

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

Błachnio, A., Przepiorka, A., & Czuczwar, S. J. (2017). Type
D personality, stress coping strategies and self-efficacy as 
predictors of Facebook intrusion. Psychiatry Research, 253, 
33-37.
Błachnio, A., & Przepiórka, A. (2018). Facebook intrusion, 
fear of missing out, narcissism, and life satisfaction: A cross-
sectional study. Psychiatry Research, 259, 514-519.
Błachnio, A. (2019). Don't cheat, be happy. Self‐control, self‐
beliefs, and satisfaction with life in academic honesty: A 
cross‐sectional study in Poland. Scandinavian journal of 
psychology, 60(3), 261-266.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 2015-2017 Grant  z NCN-u pt.  Osobowościowe i  kulturowe

determinanty  korzystania  z  portali  społecznościowych  na
przykładzie Facebooka nr 2014/15/B/HS6/03129 (kierownik)
2018-2021 Grant  z  NCN-u  pt.  HARMONIA  Perspektywa
międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i
phubbingu (kierownik) na kwotę 429 730 zł
2018-2021 Grant  z  NCN-u  pt.  OPUS  Zjawisko
wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na
wykonanie zadania (kierownik) UMO-2017/25/B/HS6/01517,
na kwotę 557 810 zł

Wykonawca grantu (max 3) 2018 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. Analiz
poznawczego mechanizmu hamowania reakcji u 
osób problematycznie korzystających z portali 
społecznościowych. (wykonawca)

2017-2018 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. 
Poznawcze mechanizmy samokontroli w 
funkcjonowaniu osób nałogowo korzystających z 
gier komputerowych oraz portali społecznościowych.
Analiza i porównanie z osobami uzależnionymi od 
substancji psychoaktywnych  (wykonawca)

2017 - 2019 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. 
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Charakterystyka zjawiska ryzykownego i 
problemowego korzystania z Internetu i telefonów 
komórkowych przez młodzież szkół podstawowych 
(wykonawca)

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

5 od śp. Prof. Zaleskiego

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

4 
+ 5 od śp. Prof. Zaleskiego

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

Wpływ nowych mediów na rozwój dzieci.
Efektywność uczenia a wielozadaniowość wśród 
młodzieży
Agresja wśród kierowców – badania 
międzykulturowe
Zazdrość
Korzystanie z nowych mediów wśród młodzieży
Jak nowe media zmieniają podróżowanie?
(inne, jeśli doktorant mnie do nich przekona)

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1 (2)

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

Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
motywacja do pracy naukowej
Język angielski przynajmniej na poziomie 
pozwalającym na czytanie tekstów naukowych
nawyk częstego sprawdzania poczty i reagowania 
na wiadomości

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

biurko w pokoju z innymi pracownikami

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

możliwość dołączenia do grantów

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

gatta@kul.pl

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


