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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Oleg Gorbaniuk,
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/oleg.gorbaniuk

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

 Taksonomia psycholeksykalna różnic 
indywidualnych

 Psychologia zachowań konsumenckich

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

 Gorbaniuk, O., Korczak, A., Toruj, N. et al. . 
(2019). Comprehensive Psycholexical 
Classification of Polish Person-Descriptive 
Terms. Current Issues in Personality 
Psychology. DOI: 
doi.org/10.5114/cipp.2019.82792 

 Błachnio, A., Przepiórka, A., Gorbaniuk, O., et
al. (2019). Cultural Correlates of Internet 
Addiction. Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking, 22(4), 258-263. DOI: 
doi.org/10.1089/cyber.2018.0667. 

 Gorbaniuk, O., Razmus, W., Slobodianyk, A., 
et al. (2017). Searching for a Common 
Methodological Ground for the Study of 
Politicians' Perceived Personality Traits: A 
Multilevel Psycholexical Approach. Journal of 
Research in Personality, 70(4), 27-44. DOI: 
10.1016/j.jrp.2017.05.004

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Gorbaniuk, O., Konceptualizacja wizerunku marki

z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu 
siebie konsumenta. Dyscyplina naukowa: 
Ekonomia behawioralna, konsumpcja i 
zachowania konsumentów, marketing, NCN, 
2011/01/B/HS4/05178. 

Wykonawca grantu (max 3) -
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami

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

https://pracownik.kul.pl/oleg.gorbaniuk
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Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

2

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

6

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

3

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

 Psychologia społeczna i osobowości: 
Taksonomia różnic indywidualnych

 Psychologia marketingu politycznego: 
uwarunkowania i konsekwencje wizerunku 
polityków, partii i elektoratów

 Psychologia zachowań konsumenckich: 
znaczenie marki w budowaniu obrazu siebie

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

3

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

 Ukończone studia z psychologii

 Znajomość języka angielskiego

 Dobra orientacja w metodologii badań i analiz 
statystycznych

 Pełna dyspozycyjność i koncentracja na 
rozwoju naukowym w trakcie studiów 
(uczestnictwo w seminariach magisterskich, 
stałe zaangażowanie w realizację projektów 
badawczych i przygotowanie publikacji)

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

wspólny pokój

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

brak

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

oleg.gorbaniuk@gmail.com,
piątek 15:40-17:10 CN-P07

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


