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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Piotr Oleś, prof. 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

https://pracownik.kul.pl/oles/o_mnie

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

Psychologia osobowości: wielka zmiana życiowa, 
optymalne funkcjonowanie, tożsamość, 
osobowość a przystosowanie.   

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

1. Batory, A., Brygoła, E., Oleś, P. K. (2016). 
Odsłony tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.
2. Oleś, P.K. Jankowski, T. (2018). Positive 
orientation a common base for hedonistic and 
eudaimonistic happiness. Applied Research in 
Quality of Life, 13, 105-117. DOI: 10.1007/s11482-
017-9508-9.
3. Oleś, P. K. (2019). The Paul Gauguin 
syndrome: A great life change. W: I. Lebuda, V. P.
Glavenau (red.), The Palgrave handbook of social 
creativity research (s. 314-334). Cham: Palgrave 
MacMillan.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, subsydium

profesorskie  „Mistrz”:  „Dialogowe  funkcje
Ja” (2006-2011).

Grant MNiSW, pt. „Orientacja pozytywna: 
struktura i funkcje” (2011-2014)

Wykonawca grantu (max 3) Grant NCN UMO-2013/11/B/HS6/01816, 
“Psychologiczne i neurofizjologiczne 
uwarunkowania sądów estetycznych” – kierownik 
Piotr Francuz.
Grant NCN DEC-2012/07/B/HS6/02348 
„Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans 
psychologiczny w dialogu wewnętrznym” (2013 – 
2017) – kierownik Malgorzata Puchalska-Wasyl 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych Ponad 35 w KUL + po jednym w UG, UWr, U 
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doktorów SWPS
Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

4

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

Osobowość: tożsamość, optymalne 
funkcjonowanie, ciągłość i zmiana w okresie życia
dorosłego, dialogowe ja i inne wynikające z 
dyskusji z osobą aplikującą na studia doktorskie.   

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

3

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

Magisterium z psychologii, zainteresowanie pracą 
naukowo-badawczą, znajomość teorii osobowości,
i języka angielskiego, umiejętność posługiwania 
się pakietem statystycznym np. SPSS, gotowość 
do dyskusji, otwartość poznawcza. 

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

Najlepiej pokój a na pewno stanowisko z 
komputerem.

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

Nie wykluczam aplikacji grantowych zarówno 
zespołowych, jak i indywidualnych.

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

oles@kul.lublin.pl
konsultacje w pokoju C-449 w poniedziałki 10.50 
- 12.20 (do lutego)

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

mailto:oles@kul.lublin.pl

