Teresa Dyżakowska
Pokój:
Telefon:
Godziny pracy:
E-mail:

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej projektów
70
22 55 49 720
śr. - cz. 8.00-16.00, co drugi pt. 8.00-16.00

badania@psych.uw.edu.pl lub teresa.dyzakowska@psych.uw.edu.pl

Wpływ dystansu psychologicznego na postrzeganie zmian klimatycznych.

Wojciech Dyr

PRELUDIUM;
edycja 8

Wczesne schematy dezadaptacyjne i cechy temperamentu - indywidualne
predyktory objawów pourazowego zaburzenia stresowego oraz trajektorii ich
zmian w procesie psychoterapii.

mgr Karolina Staniaszek

ETIUDA; edycja
4

Neuronalne korelaty związanych z wiekiem różnic w procesie rozwiązywania
przetargu między eksploracją i eksploatacją środowiska decyzyjnego.

mgr Tomasz Oleksy

ETIUDA; edycja
4

Reaktywne i proaktywne zbiorowe działanie

mgr. Paulina Górska

ETIUDA; edycja
5

Deprywacja kontroli, a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne

prof. dr hab. Mirosław
Kofta

OPUS; edycja 8

Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych

mgr Anna Wnuk

ETIUDA; edycja
5

Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z
mgr. Mateusz Płatos
zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwijających się typowo

ETIUDA; edycja
5

Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji zróżnicowanie psychologocznie i
mgr. Andrzej Sokołowski
neurobiologiczne.

ETIUDA; edycja
5

Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów
mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych.

mgr Karolina Mieszkowska

PRELUDIUM;
edycja 9

Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi
ironicznych - analiza korpusów Child Language Data Exchange System)

mgr Natalia Banasik

PRELUDIUM;
edycja 12

Wpływ sercowo-oddechowej informacji zwrotnej na afekt.

mgr Mikołaj Szulczewski

Dynamika efektywności regulacji emocji

mgr Karol Lewczuk

Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku:
analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie
podwójnego zadania

mgr Justyna Wiśniowska

PRELUDIUM;
edycja 11

Perspektywa czasowa i funkcjonowanie poznawcze: rola funkcji wykonawczych
oraz treningu perspektyw czasowych w rozwoju zrównoważonej perspektywy
czasowej

mgr Joanna Witowska

PRELUDIUM;
edycja 12

Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej),

mgr Paweł Motyka

PRELUDIUM;
edycja 12

Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania
eksperymentalne i podłużne.”

mgr Oliwia Maciantowicz

PRELUDIUM;
edycja 13

*zakres przydzielonych projektów może ulec zmianie i będzie aktualizowany wraz z otrzymaniem nowych finansowań

PRELUDIUM;
edycja 10
PRELUDIUM;
edycja 11

Elżbieta Lenarcik
Pokój:
Telefon:
Godziny pracy:
E-mail:

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej projektów
70
22 55 49 720
pn. - pt. 8.00-16.00

badania@psych.uw.edu.pl lub elzbieta.lenarcik@psych.uw.edu.pl

DSM - Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
BST - Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego.
Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowympróba integracji

dr Mikołaj Winiewski

OPUS; edycja 7

Teoria Umweltów Jakoba von Uexkulla. Propozycja aplikacji teorii w
badaniach nad pamięcią epizodyczną u ludzi i zwierząt

mgr Katarzyna
Bobrowicz

Program "Diamentowy
Grant"; konkurs 43

Różnice w polskim i niemieckim językowym systemie reprezentacji
liczby jako przyczyna różnic we właściwościach funkcjonalnych i
rozwoju numerycznym

dr hab. Maciej Haman BEETHOVEN; edycja 1

Sprawność intelektualna osób o odmiennych chronotypach: stała
charakterystyka czy efekt synchronizacji?

dr Konrad Jankowski

Program "Iuventus
Plus"; konkurs 74

Tendencja do spontanicznego tworzenia i preferowania wypowiedzeń
metaforycznych przez osoby starsze - opracowanie narzędzi
dr Marlena Bartczak
badawczych

Miniatura, edycja 1

Skuteczność akceptacji jako strategia regulacji emocji

dr Agnieszka
Wojnarowska

Miniatura, edycja 1

Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów
marketingowych (CRM)

dr hab. Dominika
Maison, prof. UW

OPUS; edycja 13

*zakres przydzielonych projektów może ulec zmianie i będzie aktualizowany wraz z otrzymaniem nowych finansowań

Kinga Marciniak
Pokój:
Telefon:
Godziny pracy:
E-mail:

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej projektów
70
22 55 49 846
pn. - pt. 7.00-15.00

badania@psych.uw.edu.pl lub kinga.marciniak@psych.uw.edu.pl

Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji
Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych.

Program
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz Innowacje
Społeczne

Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w
Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie
bezpieczeństwa wewnętrznego zakończenie

dr Dominik Hryszkiewicz

NCBiR

dr hab. Marcin Zajenkowski

OPUS; edycja 7

dr Maciej Stolarski

SONATA; edycja
7

Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruch drogowego

dr hab. Norbert Maliszewski

NCBiR - RID

Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne
korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji

dr hab. Wojciech Dragan

SONATA BIS

Poznawcza regulacja procesów związanych z antyspołecznymi
cechami osobowości: rola inteligencji, pamięci roboczej i kontroli
poznawczej
W poszukiwaniu podłoża perspektywy czasowej: Genetyczne i
środowiskowe uwarunkowania podmiotowego ustosunkowania do
czasu

Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej
dr hab. Wojciech Dragan
u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatam

OPUS; edycja 8

Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym
dr Rafał Kawa
z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu

OPUS; edycja 8

Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

dr Hubert Suszek

OPUS; edycja 9

Neuronalne korelaty syndromu poznawczo-uwagowego

dr Małgorzata Dragan

OPUS; edycja 9

Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój
semantyczny.

dr hab. Joanna RączaszekLeonardi, prof. UW

BEETHOVEN;
edycja 1

Historia i Motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na
społeczne reprezentacje przeszłości.

dr hab. Michał Bilewicz

BEETHOVEN

Analiza zależności między samokontrolą i altruizmem w
paradygmacie dyskontowania

dr hab. Jerzy Osiński

OPUS; edycja 10

Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w
perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian

dr Marcin Rzeszutek

SONATA; edycja
12

Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i
audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy

dr hab. Przemysław Tomalski

OPUS; edycja 12

Gniew i poznanie. Poszukiwanie związków i mechanizmów w
badaniach psychometrycznych i eksperymentalnych

dr hab. Marcin Zajenkowski

OPUS; edycja 12

Wielorakie Ja a otwartość na doświadczenie

dr Hubert Suszek

OPUS; edycja 12

Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w
interakcjach moralnych

dr Aleksandra Świderska

SONATA; edycja
12

Przyczyny i konsekwencje zbiorowego działania na rzecz i przeciwko
mgr Paulina Górska
grupom obcym
*zakres przydzielonych projektów może ulec zmianie i będzie aktualizowany wraz z otrzymaniem nowych finansowań

OPUS; edycja 13

Katarzyna Szyniszewska
Pokój:
Telefon:
Godziny pracy:
E-mail:

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej projektów
70
22 55 49 719
pn. - pt. 8.30-15.30

badania@psych.uw.edu.pl lub
katarzyna.szyniszewska@psych.uw.edu.pl

Integrated view on disruptions of early brain
development

dr hab. Przemysław Tomalski

Inny program (Innowacyjne
Sieci Szkoleniowe Maria
Skłodowska-Curie
Innovative Training
Networks (ITN - ETN))

Autistic Spectrum Disorders in the European Union

dr Rafał Kawa

Inny program (Sanco)

SmartFoodLogging

dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

EIT FOOD

Motywacyjne i poznawcze determinaty sądów
moralnych: implikacje dla stosunków
międzygrupowych

Sindhuja Sankaran

FUGA; edycja 5

Premia na Horyzoncie

dr hab. Przemysław Tomalski

Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji
związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań dr Kamil Imbir
wymagających kontroli poznawczej

OPUS; edycja 13

*zakres przydzielonych projektów może ulec zmianie i będzie aktualizowany wraz z otrzymaniem nowych finansowań

Aneta Daszkowska
Pokój:
Telefon:
Godziny pracy:
E-mail:

70
22 55 49 719
pn. -pt. 8.00-16.00

badania@psych.uw.edu.pl lub aneta.daszkowska@psych.uw.edu.pl

Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci
typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem
wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych
używających implantów ślimakowych. Badania z
wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu

dr Agnieszka Pluta

OPUS; edycja 13

Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych w
diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z
dr Natalia Gawron
uszkodzeniami mózgu.

Fundusz Innowacji
Dydaktycznych

Ćwiczenia z psychofizjologii i neuronauki

Fundusz Innowacji
Dydaktycznych

dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych (ćwiczenia) dr Jerzy Wojciechowski
*zakres przydzielonych projektów może ulec zmianie i będzie aktualizowany wraz z otrzymaniem nowych finansowań

Fundusz Innowacji
Dydaktycznych

