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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Małgorzata Puchalska-Wasyl, dr hab., 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://e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=148&pmod=3

https://www.researchgate.net/profile/Matgorzata_Puchalska-
Wasyl/publications

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

Wewnętrzna aktywność dialogowa, jej uwarunkowania i 
funkcje; integracja i konfrontacja w wewnętrznych 
dialogach; dialogowa natura ludzkiego myślenia i jej 
związki z twórczością i modlitwą. 

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

Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Prayer and 
internal dialogical activity: How do they predict 
well-being? Psychology of Religion and Spirituality, 
DOI: 10.1037/rel0000255; 200 pkt

Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Internal 
Dialogue as a Mediator of the Relationship Between 
Prayer and Well-Being. Journal of Religion and 
Health, DOI: 10.1007/s10943-019-00943-2; 200 pkt

Zarzycka, B., Puchalska-Wasyl, M. (2019). Can religious 
and spiritual struggle enhance well-being? Exploring
the mediating effects of internal dialogues. Journal 
of Religion and Health. DOI: 10.1007/s10943-018-
00755-w; 200 pkt

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Kierownik grantu: Małgorzata Puchalska-Wasyl – 

Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans 
psychologiczny w dialogu wewnętrznym, 
DEC-2012/07/B/HS6/02348, Narodowe Centrum Nauki , 
30.09.2013-29.03.2017.

Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

2

Liczba aktualnych 
doktorantów przed otwarciem 

1

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

https://e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=148&pmod=3
https://www.researchgate.net/profile/Matgorzata_Puchalska-Wasyl/publications
https://www.researchgate.net/profile/Matgorzata_Puchalska-Wasyl/publications
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przewodu
Liczba aktualnych 
doktorantów w Szkole 
Doktorskiej KUL

1

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

Zagadnienia procesów dialogowych, mądrości, tożsamości 
lub inne, które wydadzą się ciekawe.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Zainteresowania naukowe pasujące do zainteresowań 
promotora; obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo 
dobrą lub bardzo dobrą z wyróżnieniem; znajomość 
programu SPSS lub Statistica (mile widziane bardziej 
zaawansowane programy, np.: Amos, Hayes, R); znajomość
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2; gotowość 
podejmowania wyzwań.

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

Wspólny pokój

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

-

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

wasyl@kul.pl
wtorek 12.30-14.00, C-449

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

mailto:wasyl@kul.pl

