
Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Dr hab. Julia Gorbaniuk, 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://pracownik.kul.pl/julia.gorbaniuk/o_mnie

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

Psychologia międzykulturowa,
Psychologia migracji
Psychologia emocji i motywacji

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

Gorbaniuk J., Lubczyk O., Luniow W., Melnyczuk 
T.,
Udowenko J. (2017). Osnovy psykhodiahnostyky v
sotsialʹniy sferi ta klinichniy praktytsi: navchalʹnyy 
posibnyk. Kijów: К. Інтерсервіс

Gorbaniuk J., Chuchra M. (2018). Physical activity 
among women and men in time off from work. 
Roczniki Teologiczne seria: nauki o rodzinie, z.10 
(65), 165-177.

Gorbaniuk O., Mirowich A.
Leoszko W., Gorbaniuk J., Kordon A., Świderska 
M., Kuts O., Korczak A. (2018). A Psycholexical 
Classification of Ukrainian Descriptors of 
Individual Differences. Current Problems of 
Psychiatry, 2, 1-8.

Gorbaniuk J. Sergieienkova O., Yablonska T. 
(2018) Peculiarities of personal self-improvement 
in early and late adolescence. Social Welfare: 
Interdisciplinary Approach. 2 (8), 8-19.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 1. Psychospołeczne  uwarunkowania

zadowolenia  z  repatriacji  Polaków  z
Kazachstanu  -  badania  terenowe,
ogólnokrajowe,  2000-2001,  (nr
1H01F03718, KBN – główny wykonawca);
monografia: Psychospołeczne
uwarunkowania  zadowolenia  z  repatriacji
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Polaków z Kazachstanu (2008); 
2. Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej - 

badania terenowe, ogólnokrajowe, 2009-
2010 (nr 461 II, MPiPS, FIO – kierownik); 
monografia:  Rodzina w sytuacji rozłąki 
migracyjnej (2010); 

3. Wzmocnienie kapitału rodziny w sytuacji 
destabilizacji państwa ukraińskiego, 2015-
2016 (nr 2015/10,  Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności, program RITA – 
Przemiany w regionie –kierownik projektu);
monografia: Досвід України та країн 
європейського союзу у вирішенні 
актуальних проблем психології в 
сучасних соціально-політичних умовах 
(2016);

Wykonawca grantu (max 3) 1) Polish your Polish - badania i 
popularyzacja języka polskiego wśród 
Polonii amerykańskiej, 2016 
(współfinansowany przez Kancelarię Senatu
PR – wykonawca ekspert ds. metodologii i 
przygotowania raportu z badań), raport: 
Polish Your Polish - badania i 
popularyzacja języka polskiego wśród 
Polonii amerykańskiej (2016); 

2) Lubelska Koalicja na rzecz Integracji - 
współfinansowany ze środków Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu 
RP (2018- 2020) – wykonawca. 
Komercjalizacja nauki.

3) A cross-cultural perspective on mobile 
phone addiction and phubbing 2017/26/M/
HS6/00779. Grant HARMONIA from 
National Center of Science (Poland)  
entitled  (wykonawca), (2018-2021).

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

0

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić

Psychologia międzykulturowa,
Psychologia małżeństwa i rodziny.
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(kilka tematów) Doświadczenie w zakresie realizacji badań 
naukowych.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Realizacja badań w zakresie badań nad rodziną w 
perspektywie międzykulturowej. Znajomość 
języków obcych: angielski, rosyjski, ukraiński lub 
inne.

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

C-506A

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

brak

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

julia.gorbaniuk@kul.pl
C-506A, aktualizowane na stronie www.kul.pl 

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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	2. Wsparcie rodzin w rozłące migracyjnej - badania terenowe, ogólnokrajowe, 2009-2010 (nr 461 II, MPiPS, FIO – kierownik); monografia:  Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej (2010);
	3. Wzmocnienie kapitału rodziny w sytuacji destabilizacji państwa ukraińskiego, 2015-2016 (nr 2015/10,  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, program RITA – Przemiany w regionie –kierownik projektu); monografia: Досвід України та країн європейського союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах (2016);

