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Bilewicz Michał, dr hab.
Bokus Barbara, prof. dr hab.
Budziszewska Magdalena, dr
Chojnicka Izabela, dr
Chruszczewski Michał, dr hab.
Czarnota-Bojarska Joanna, dr hab.
Czerniawska Ewa, prof. dr hab.
Dragan Wojciech, dr hab.
Dryll Elżbieta, prof. dr hab.
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Dane kontaktowe
Katedra Neuropsychologii, Wydział Psychologii, pok. 110
e-mail: aleksandra.bala@psych.uw.edu.pl
Dyżury:
Poniedziałek: 15-16 i 19.15-20
Wtorek 11-12 i 15.15-16.30
Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 5549769,
e-mail: kmatusiewicz@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 842,
e-mail: bilewicz@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Poznawczej, Stawki 5/7,
tel.: (22) 5549780 (kom. 695900454),
e-mail: bokus@al.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Wychowania, ul. Stawki 5/7, pok. 222
tel.: (22) 55 49 784,
e-mail: mbudzisz@psych.uw.edu.pl
Katedra: Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji,
Tel.: (22) 55 49 788
e-mail: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 809,
e-mail: mikael@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Społecznej, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 816,
e-mail: joanna@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 703,
e-mail: ewa.czerniawska@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 812,
e-mail: wdragan@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Wychowania, ul. Stawki 5/7,
e-mail: dryll@psych.uw.edu.pl
Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 721,
e-mail: krzysztof.fronczyk@psych.uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół neuropsychologii
klinicznej. Badam funkcje poznawcze i emocje pacjentów
z uszkodzeniami OUN. Zapraszam studentów do współpracy w tym
zakresie.
Psychologia zdrowia, radzenie sobie ze stresem, mediacje jako sposób
rozwiązywania konfliktów.
Stereotypy i uprzedzenia, dehumanizacja, kontakt międzygrupowy,
psychologia postaw.
Kompetencja językowa i komunikacyjna człowieka, teksty i interpretacje,
dyskurs dziecięcy, narracyjna psychologia moralności, ironia werbalna
i sytuacyjna.
Pamięć, wiedza i narracja o własnej rodzinie. Relacje rodzinne
i interpersonalne, tożsamość. Badania narracyjne i biograficzne. Badania
z wykorzystaniem wspomaganej komputerowo analizy języka naturalnego.
Metody jakościowe w psychologii.
Podłoże biologiczne i diagnostyka psychologiczna
neurorozwojowych, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu.

zaburzeń

Zdolności i uzdolnienia umysłowa, twórczość, inteligencja; osobowość
w ujęciu teorii cech, psychodiagnostyka, psychologia rodzaju.
Psychologia społeczna, psychologia organizacji, tożsamość społeczna,
zachowania w pracy.
Psychologia uczenia się i nauczania; aktywność strategiczna w uczeniu się;
rola muzyki w procesach poznawczych; funkcje węchowe człowieka.
Genetyczne podstawy zachowania, biologiczne i środowiskowe
uwarunkowania reakcji stresowej, psychologia temperamentu.
Psychologia wychowawcza, parentingi problem rodzinne. Psychologia
narracyjna, psychologia muzyki, interakcja społeczna i jej badanie.
Potrzeba aprobaty społecznej, psychometria – m. in. różne modele IRT oraz
konfirmacyjnej analizy czynnikowej, źródła zakłóceń w pomiarze
testowym, wzorce odpowiadania, a także szeroko rozumiane zastosowania
testów i kwestionariuszy.
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Haman Ewa, dr hab.
Haman Maciej, dr hab. prof. UW

Zakład Psycholingwistyki, Stawki 5/7,
Tel.: (22) 55 49 774,
e-mail: ewa.haman@psych.uw.edu.pl
Zakład Psycholingwistyki, Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 774,
e-mail: maciej.haman@psych.uw.edu.pl

Psycholingwistyka rozwojowa, rozwój leksykalny, dwujęzyczność.
Psychologia procesów
neurokognitywistyka.

poznawczych,

rozwój

poznawczy,

pojęcia,

Hansen Karolina, dr

Centrum Badań nad Ubezpieczeniami, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 848
e-mail: karolina.hansen@psych.uw.edu.pl

Stereotypy, języki i uprzedzenia, imigracja, psychologia międzykulturowa,
seksizm.

Holas Paweł, dr n med.

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii, ul. Stawki 5/7
tel.: +48 501 254 501
e-mail: pawel.holas@psych.uw.edu.pl

psychoterapeuta, specjalista psychiatrii i seksuologii
terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej,
nauczyciel uważności (MBSR, MBCT)
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/holas-pawel/

Huflejt-Łukasik Mirosława, dr hab.

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 749
e-mail:mirka@psych.uw.edu.pl

Problematyka dotycząca Ja, samoregulacji, realizacji celów, a także
procesów zmian (zdarzeń) w życiu osoby oraz zmiany w organizacjach,
coachingu jako metody.
Psychologia emocji, interakcje emocji i procesów poznawczych, korelaty
neurobiologiczne emocji, przetwarzanie bodźców o charakterze
emocjonalnym, dwusystemowe teorie umysłu.

Kawa Rafał, dr

Katedra Psychologii Osobowości, ul. Stawki 5/7, pok. 308
tel.: (22) 55 49 827,
e-mail: kimbir@psych.uw.edu.pl
Pracownia Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii, ul. Stawki
5/7, tel.: (22) 5549721,
e-mail: konrad.jankowski@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Społecznej, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 822,
e-mail: lwj@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci, Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 804,
e-mail:dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej, ul. Stawki 5/7
e-mail: rkawa@psych.uw.edu.pl

Katra Grażyna, dr hab.

Zakład Psychologii Wychowania, ul. Stawki 5/7,
e-mail: katra@psych.uw.edu.pl

Kmita Grażyna, dr hab.

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny
e-mail: grazyna.kmita@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Osobowości, ul. Stawki 5/7, pokój 306
e-mail: dorotak@psych.uw.edu.pl

Imbir Kamil, dr
Jankowski Konrad, dr
Jochemczyk Łukasz, dr
Karwowska Dorota, dr

Kobylińska Dorota, dr
Kowalska Joanna, dr

Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej, ul. Stawki 5/7,
tel.:(22) 55 49 768
e-mail: jkowalska@psych.uw.edu.pl

Chronopsychologia, nastrój, psychobiologia, psychometria.

Konflikty i negocjacje.
Neuroscience, przetwarzanie utajonych informacji
i poznawczych, relacje między pamięcią i emocjami.

emocjonalnych

Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży, przede wszystkim autyzmu,
zespołu Aspergera oraz innych zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Rozwój i wychowanie, okres dorastania i wyłaniania się dorosłości,
zachowania ryzykowne młodzieży i czynniki ochraniające (resilience),
psychologia czasu i perspektywy czasowej, aktywność prospektywna.

Psychologia emocji, regulacja emocji, procesy utajonego poznania
społecznego.
Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności (kultura osób
z niepełnosprawnością; postawy wobec osób z niepełnosprawnością – ich
determinant i rozwój). Problemy psychologiczne osób z rzadkimi
zaburzeniami.
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Krajewski Grzegorz, dr
Łojek Emilia, hab. dr hab.
Maryniak Agnieszka, dr hab.
Michałowski Jarosław, dr
Niedźwiecka Alicja, dr
Oniszczenko Włodzimierz, prof. dr
hab.
Pisula Ewa, prof. dr hab.
Pluta Agnieszka, dr
Radoszewska Joanna, dr hab.
Rączaszek-Leonardi Joanna, dr
Reinholz Anna, dr

Rutkowska Dorota, dr

Rzeszutek Marcin, dr

Zakład Psycholingwistyki, ul. Stawki 5/7,
Tel.: (22) 55 49 798,
e-mail: krajewski@psych.uw.edu.pl
Katedra Neuropsychologii, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 751,
e-mail: emilia.lojek@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodzoiny, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 757,
e-mail: agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 838,
e-mail: jmichalowski@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, ul. Stawki 5/7, pok. 215,
tel.: (22) 55 49 789,
e-mail: a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 805,
e-mail: wlodek@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 785,
e-mail: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl
Katedra Neuropsychologii,
e-mail: apluta@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Poznawczej, ul. Stawki 5/7,
tel.:(22) 5549772,
e-mail: joanrad@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 798,
e-mail: raczasze@psych.uw.edu.pl
Zakład Psychologii Zwierząt, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 801
e-mail: areinholz@psych.uw.edu.pl
Zakład Teorii Decyzji Katedry Psychologii Poznawczej
ul. Stawki 5/7
tel. (+48) 22 55 49 777
e-mail: dorota.rutkowska@psych.uw.edu.pl
Katedra psychologii Różnic Indywidualnych, ul. Stawki 5/7, p. 322,
e-mail: mrzeszutek@psych.uw.edu.pl

Psycholingwistyka, rozwój poznawczo-językowy, przetwarzanie gramatyki
(podejście eksperymentalne oraz statystyczno-obliczeniowe).
Neuropsychologia kliniczna, neuroobrazowanie, infekcja HIV, depresja,
afazja, testy neuropsychologiczne.
Neuropsychologia rozwojowa (guzy mózgu, urazy, padaczka itp.).
Zaburzenia neurorozwojowe (w tym zaburzenia języka). Procesy
poznawcze i emocjonalne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.
Psychofizjologia, elektroencefalografia, psychologia emocji,
psychoterapia.
Rozwój poznawczy niemowląt i małych dzieci, rozwój samoregulacji,
analiza interakcji rodzice – dziecko.
Genetyka zachowania, genetyczne podstawy zachowania w normie
i patologii, temperament, osobowościowe czynniki ryzyka zaburzeń
zachowania i stanu zdrowia.
Autyzm, zaburzenia rozwoju, rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju,
stres u dzieci i młodzieży.
Społeczna neuronauka, neuropsychologia, fMRI.
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, zaburzenia poczucia tożsamości,
otyłość i zaburzenia jedzenia.
Teoria informacji w organizmach żywych, psycholingwistyka, poznanie
rozproszone i ucieleśnione, wczesny rozwój językowy.
Etologia, psychologia poznawcza, problematyka dobrostanu zwierząt,
interakcje człowiek-zwierzę.
Przyjmowanie perspektywy społecznej i poznawczej innych ludzi, efekt
sformułowania w podejmowaniu decyzji, procesy wartościowania,
dwutorowe modele przetwarzania informacji.
Problematyka zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) z perspektywy
psychologii różnic indywidualnych (rola cech osobowości, radzenia sobie
ze stresem i wsparcia społecznego w dynamice PTSD).
Psychologiczne i społeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej
(objawy traumy towarzyszące chorobie somatycznej, fenomen
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potraumatycznego wzrostu w następstwie doświadczenia choroby, zjawisko
dobrostanu psychologicznego i jego zmiana wśród chorych przewlekle.
Zagadnienia z pogranicza psychologii i ekonomii (psychologia
ekonomiczna, finanse behawioralne).

Styła Rafał, dr
Styśko-Kunkowska Małgorzata, dr

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 760,
e-mail: rstyla@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychopatologii Osobowości, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 836,
e-mail: mstydko@psych.uw.edu.pl

Psychopatologia, psychoterapia.
Psychologia zachowań konsumenckich, psychologia zachowań na rynku
pracy, motywacje tożsamościowe, dobrostan zawodowy.

Tarnowski Adam, dr hab.

Zakład Teorii Decyzji Katedry Psychologii Poznawczej,
ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 5549 777,
e-mail: adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl

Psychologia uwagi, analiza ruchów oka, psychologia transportu, dobór
i selekcja zawodowa.

Toeplitz Zuzanna, dr

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, ul. Stawki 5/7, pokój
313 III piętro
tel.: (22) 55 49 815,
e-mail: zuzanna.toeplitz@psych.uw.edu.pl

Psychologia rozwojowa, starzenie się, jakość życia, etyka zawodowa.

Tomalski Przemysław, dr hab.

Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej, Katedra Psychologii
Klinicznej Dziecka i Rodziny, ul. Stawki 5/7, pok. 116,
tel.: (22) 55 49 753,
e-mail: p.tomalski@uw.edu.pl

Neurokognitywistyka rozwojowa, rozwój mózgu i rozwój poznawczy
niemowląt, wpływ czynników środowiskowych (m.in. status
socjoekonomiczny) na wczesny rozwój neuropoznawczy, wczesna
diagnostyka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod eye-trackingu.

Pracownia Badań nad Polskim Językiem Migowym i Komunikacją
Głuchych, Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej, ul. Stawki 5/7,
e-mail: tomasz@psych.uw.edu.pl

Psycholingwistyka rozwojowa, rozwój dzieci głuchych i słabosłyszących
pod kątem językowym, poznawczym i emocjonalno-społecznym,
lingwistyka migowa [głównie badania nad strukturą polskiego języka
migowego (PJM) i jego funkcjonowaniem w społeczności Głuchych],
przyswajanie PJM i języka mówionego w warunkach bimodalnej
dwujęzyczności, niepełnosprawność w kontekście społeczno-kulturowym

Tomaszewski Piotr, dr hab.

Trzcińska Agata, dr
Wąsowicz Grażyna, dr hab.
Winiewski Mikołaj, dr
Wojciechowski Jerzy, dr

Katedra Psychologii Poznawczej, ul. Stawki 5/7, pok. 212,
tel.: (22) 55 49 781,
e-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl
Katedra Psychologii Poznawczej, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 779,
e-mail: grazyna.wasowicz@psych.uw.edu.pl
Centrum Badań nad Uprzedzeniami, ul. Stawki 5/7,
e-mail: mikolaj.winiewski@psych.uw.edu.pl
Pracownia Psychologii Sądowej w Katedrze Psychologii Klinicznej
Dziecka i Rodziny, ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 744,
e-mail: jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl

Psychologia ekonomiczna, socjalizacja ekonomiczna dzieci i młodzieży,
psychologia finansowa.
Psychologia ekonomiczna, psychologia finansowa, zachowania
konsumenckie
Stereotypy, uprzedzenia, psychologia polityczna, przemoc
międzygrupowa, metodologia badań społecznych.
Psychologia sądowa, a w szczególności psychologiczne uwarunkowania
zeznań świadków, wiarygodność zeznań, pamięć świadków; pamięć
robocza, uwaga; analiza ruchów oka; kłamstwo i jego wykrywanie.
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Zajenkowski Marcin, dr hab.

Pracownia Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii,
ul. Stawki 5/7,
tel.: (22) 55 49 705 ,
e-mail: zajenkowski@psych.uw.edu.pl

Inteligencja, osobowość, pamięć robocza, uwaga, nastrój, cognitive science.

Zawadzki Bogdan, prof. dr hab.

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, ul. Stawki 5/7,
e-mail: bogdan.zawadzki@psych.uw.edu.pl

Psychologia osobowości,
traumatycznego stresu.

diagnostyka

psychologiczna,

psychologia
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