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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, 
tytuł naukowy

Dr hab. Beata Zarzycka, 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/beata.zarzycka/
https://www.researchgate.net/profile/Beata_Zarzycka
https://scholar.google.pl/citations?user=XjSAu1UAAAAJ&hl=pl

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

Psychologia religii i duchowości: religia i duchowość a zdrowie; 
psychologia modlitwy; religia jako źródło stresu; zmiana w 
procesie psychoterapii; zachowania ingracjacyjne względem 
Boga; religia i moralność w miejscu pracy

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

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.
Krok, D., Telka, E., Zarzycka, B. (2019). Illness perception and 
affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A 
moderated mediation analysis of meaning in life and coping. 
Psycho-Oncology. DOI:10.1002/pon.5157 
Zarzycka, B. (2018). Parental attachment styles and religious and
spiritual struggle: a mediating effect of God image. Journal of 
Family Issues, 40(5), 575-593

Najważniejsze granty, w 
tym:
Kierownik grantu (max 3)  Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a 

poczucie spójności wewnętrznej; 2009‒2011; Grant 
badawczy, własny MNiSW nr N N106 227636

 Procesy dekonwersji u młodzieży: osobowościowe i 
społeczne uwarunkowania porzucania wiary i jej 
konsekwencje w zakresie poczucia jakości życia młodzieży 
Grant Misyjny KUL (ID: 1/6-20-19-05-3-0021)

 Relacja terapeutyczna a wypalenie zawodowe 
psychoterapeutów. Grant WNS KUL (1/6-20-19-05-2-
0086)

Wykonawca grantu (max
3)

 Wizerunek Polski i jej osiągnięć w świetle badań 
uczestników Światowych Dni Młodzieży, 06.2016 (do 
11.2016)

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

https://pracownik.kul.pl/beata.zarzycka/
https://scholar.google.pl/citations?user=XjSAu1UAAAAJ&hl=pl
https://www.researchgate.net/profile/Beata_Zarzycka
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 Religion Monitor 2008; 2008‒2009; Fundacja Bertelsmana.

 Religijność a poczucie koherencji, 2015. Grant UMCS na 
publikację książki pt. Wiara i siła. Religijność w procesach 
koherencji.

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
(kilka tematów)

Religia i duchowość a zdrowie i radzenie sobie; psychologia 
modlitwy; zmiana w procesie psychoterapii; religia i moralność 
w miejscu pracy; dekonwersja.

Liczba doktorantów, 
których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Zainteresowanie problematyką psychologii religii i duchowości 
lub problematyką psychoterapii; znajomość języka angielskiego 
umożliwiająca swobodne czytanie i rozumienie tekstów 
naukowych; znajomość podstaw statystyki; umiejętność pracy w 
zespole

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

Wspólny pokój

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

Możliwość aplikowania o finansowanie w ramach grantu.

Forma kontaktu  (np. e- zarzycka@kul.pl

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

mailto:zarzycka@kul.pl
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mail, godziny i miejsce 
konsultacji – nr pokoju)

Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii: C-444
Konsultacje: wtorek 10.50-12.30 lub po umówieniu się 
telefonicznym

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


