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Wydział Psychologii UW 
 

 

tel.: 22 55 49 707 

e-mail: promocja@psych.uw.edu.pl 

https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/
http://psych.strony.uw.edu.pl/


Wydział Psychologii UW to połączenie tradycji                                   

z nowoczesnością - ośrodek badawczy z ponad 100-letnią 

historią, w którym realizowane są projekty we współpracy                      

z innymi ośrodkami z kraju i całego świata.  

Wydział Psychologii UW to także prestiżowy ośrodek 

dydaktyczny i naukowy prowadzący jednolite studia 

magisterskie w dziedzinie psychologii. 

O Wydziale 
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Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują 

czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych. Dwa 

razy z rzędu, w 2017 i 2018 roku, studia na Wydziale Psychologii UW 

uznane zostały za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju 

według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni 

Akademickich „Perspektywy”. 

Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki 

poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy: 

 

• Wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską 

Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat, 

• Wyróżniająca ocena aktywności badawczej i naukowej 

przyznawana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. Kategoria A+). 
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Wiedząc jak ważna jest popularyzacja zdobytej wiedzy poza 

kręgami psychologicznymi i akademickimi oraz dążenie do 

wykorzystywania wyników badań naukowych w praktyce, 

prezentujemy Katalog ekspertów Wydziału Psychologii UW. 

Katalog zawiera informacje o ośrodkach badawczych 

funkcjonujących w jednostce, sylwetki ekspertów związanych z 

Wydziałem oraz tematy, którymi się zajmują i na które z chęcią 

się wypowiedzą. 

Popularyzacja i promocja nauki 
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Laboratoria i ośrodki 

dydaktyczno-badawcze 

Babylab UW (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej) 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami  

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania 

Laboratorium badania sprawności kierowców 

Laboratorium fNIRS 

Laboratorium neuroscience  

Laboratorium psychofizjologii 

Laboratorium Technik Diagnostycznych 

Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia 

 

Centrum Pomocy Psychologicznej 



Babylab UW (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej) 

http://www.psychologia.pl/babylab/  

Babylab jest pierwszym w Polsce laboratorium zajmującym się badaniem 

rozwoju mózgu i rozwoju poznawczego niemowląt i małych dzieci. Celem jest 

lepsze zrozumienie, w jaki sposób każde dziecko tworzy własną niepowtarzalną 

ścieżkę rozwoju. 

Kontakt: babylab@psych.uw.edu.pl  

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami  

http://cbu.psychologia.pl  

Interdyscyplinarna jednostka skupiająca psychologów społecznych i socjologów 

zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji 

i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych. 

Kontakt: cbu@psych.uw.edu.pl 

  

Laboratoria i ośrodki 

dydaktyczno-badawcze 
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Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania 

http://icgz.uw.edu.pl  

ICGZ specjalizuje się w prowadzeniu badań dotyczących analiz genetycznych 

podstaw zachowań w normie i patologii – między innymi zjawisk interakcji 

genotypu i różnych czynników środowiskowych (m.in. prenatalnych, relacyjnych, 

rodzinnych) w kształtowaniu zachowania.  

Kontakt: dr hab. Wojciech Dragan, wojciech.dragan@psych.uw.edu.pl  

 

Laboratorium Psychologii Transportu 

Laboratorium jest pracownią, w której prowadzone są ćwiczenia praktyczne dla 

studentów w zakresie badań diagnostycznych kierowców. Nowoczesne, 

skomputeryzowane stanowisko Test2Drive pozwala na kompleksowe badanie 

wszystkich funkcji psychicznych niezbędnych w pracy kierowcy, oraz 

zautomatyzowane prowadzenie i przechowywanie dokumentacji badań.  

Kontakt: dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl  

Laboratoria i ośrodki 

dydaktyczno-badawcze 
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Laboratorium fNIRS 

Laboratorium wyposażone jest w unikalną w skali kraju aparaturę do 

obrazowania aktywności kory mózgowej za pomocą spektroskopii w bliskiej 

podczerwieni (fNIRS). Metoda ta jest szczególnie użyteczna w badaniu małych 

dzieci (w tym noworodków i niemowląt), a także osób starszych lub 

niepełnosprawnych. 

Kontakt: dr hab. Przemysław Tomalski, przemyslaw.tomalski@psych.uw.edu.pl 

 

Laboratorium neuroscience 

W ramach laboratorium prowadzone są projekty z zakresu psychologii 

poznawczej, społecznej oraz emocji i motywacji. W laboratorium możliwe jest 

prowadzenie eksperymentów z użyciem wielokanałowego pomiaru aktywności 

fal elektrycznych mózgu i potencjałów wywołanych. 

Kontakt: dr Dorota Karwowska, dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl 

 

Laboratoria i ośrodki 

dydaktyczno-badawcze 
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Laboratorium psychofizjologii 

Laboratorium zajmuje się badaniami fizjologicznych reakcji powiązanych ze 

zjawiskami psychicznymi. Wykorzystujemy aparaturę mierzącą parametry pracy 

układu sercowo-naczyniowego (np. szybkość pracy serca, ciśnienie tętnicze, 

kurczliwość serca) oraz układu oddechowego. Badamy również aktywność 

mięśni (np. mięśni twarzy przy ocenie wyrazu mimicznego) i aktywność 

gruczołów potowych (przewodność elektryczna skóry).  

Kontakt: dr hab. Andrzej Rynkiewicz, andrzej.rynkiewicz@psych.uw.edu.pl 

 

Laboratorium Technik Diagnostycznych 

W laboratorium znajdują się niemal wszystkie metody diagnostyczne legalnie 

wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów i szeroki zakres technik 

opracowanych w wersjach eksperymentalnych. Zakres działalności LTD 

obejmuje wsparcie dydaktyki oraz badań naukowych prowadzonych na 

Wydziale Psychologii UW.  

Kontakt: ltd@psych.uw.edu.pl  

 

 

Laboratoria i ośrodki 

dydaktyczno-badawcze 
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Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia 

Laboratorium prowadzi badania z udziałem m.in. psów, szczurów, mrówek i 

ślimaków z zakresu psychologii porównawczej, ewolucyjnej, analizy 

behawioralnej oraz etologii. Prowadzone są również terenowe obserwacje 

innych gatunków. 

Kontakt: dr hab. Jerzy Osiński, jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl  

 

 

 

 

  

Laboratoria i ośrodki 

dydaktyczno-badawcze 
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Centrum Pomocy 

Psychologicznej 
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Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale  

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem ds. Osób 

Niepełnosprawnych UW. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski 

władz UW o zdrowie psychiczne studentów i pracowników. Kierownikiem 

CPP  jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim z 

doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia 

psychicznego.  

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl 
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Nasi eksperci 

Przy każdym ekspercie i temacie wymienione są 

numery stron, na których można znaleźć więcej 

informacji - po kliknięciu następuje przekierowanie.  

Eksperci są prezentowani obok siebie ze względu 

na pokrewność tematyczną. 



Bala Aleksandra, dr 31 

Baran Tomasz, dr 37 

Bargiel-Matusiewicz Kamilla, dr hab. 34 

Barlińska Julia, dr 40 

Bartczak Marlena, dr 32 

Bilewicz Michał, dr hab. prof. UW 38 

Budziszewska Magdalena, dr 39 

Chojnicka Izabela, dr 21 

Chruszczewski Michał, dr hab. 18 

Chrząstowski Szymon, dr 23 

Cierpka Anna, dr hab. 23 

Czarnota-Bojarska Joanna, dr hab. 35 

Czerniawska Ewa, prof. dr hab. 28 

de Raad Wouter, dr 22 

Dragan Małgorzata, dr  hab. 25 

Dragan Wojciech, dr hab. 27 

Gambin Małgorzata, dr 26 

Gawron Natalia, dr 31 

Gawrych Magdalena, dr 24 

Grzesik Magdalena, mgr 34 

Haman Ewa, dr hab. 21 

Haman Maciej, dr hab. 19 

Hansen Karolina, dr 38 

Holas Paweł, dr 24 

Huflejt-Łukasik Mirosława, dr hab. 36 

Imbir Kamil, dr hab.. 33 

Jarymowicz Maria, prof. dr hab. 37 

Jędrzejczyk Jan, mgr 29 

Jochemczyk Łukasz, dr 36 

Karwowska Dorota, dr 31 

Katra Grażyna, dr hab. 23 

Kawa Rafał, dr 26 

Kmita Grażyna, dr hab. 26 

Kobylińska Dorota, dr  33 

Indeks nazwisk 
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Kofta Mirosław, prof. dr hab. 37 

Krajewski Grzegorz, dr 32 

Łojek Emilia, prof. dr hab. 31 

Maison Dominika, prof. dr hab. 18 

Maryniak Agnieszka, dr hab. prof. UW 22 

Niedźwiecka Alicja, dr 20 

Oniszczenko Włodzimierz, prof. dr hab. 27 

Osiński Jerzy, dr hab. 27 

Pisula Ewa, prof. dr hab. 20 

Pluta Agnieszka, dr 30 

Rączaszek-Leonardi Joanna, dr hab. prof. UW 19 

Reinholz Anna, dr 28 

Rynkiewicz Andrzej, dr hab. 18 

Rzeszutek Marcin, dr 25 

Schier Katarzyna, prof. dr hab. 21 

Sekścińska Katarzyna, dr 35 

Stolarski Maciej, dr hab. 28 

Styła Rafał, dr 24 

Styśko-Kunkowska Małgorzata, dr 36 

Święcicka Małgorzata, dr hab. 22 

Tarnowski Adam, dr hab. prof. UW 28 

Tomalski Przemysław, dr hab. 19 

Tomaszewski Piotr, dr hab. 20 

Toruńczyk-Ruiz Sabina, dr 39 

Trzcińska Agata, dr 35 

Winiewski Mikołaj, dr 38 

Wiśniowska Justyna, mgr 30 

Witowska Joanna, mgr 30 

Wojciechowski Jerzy, dr 33 

Wojtkowska Katarzyna, mgr 34 

Zając Jan, dr 40 

Zajenkowski Marcin, dr hab. 29 

Zawadzki Bogdan, prof. dr hab. 25 

 

 
 



Andragogika 36 

 

Biologiczne podstawy zachowania 

18, 27, 28 

Genetyka zachowania 27 

Psychofizjologia sercowo-naczyniowa 

18 

Psychologia zwierząt 27, 28 

 

Cielesność 21 

Relacja psychika – ciało 21 

 

Internet i nowe technologie 40 

Badania online 40 

Dzieci i nowe technologie 40 

Facebook 40 

Marketing internetowy 40 

Social media 40 

 

Neuronauka: funkcjonowanie 

układu nerwowego człowieka 30, 

31, 32 

Afazja 31 

Choroby neurologiczne 31 

Choroby ośrodkowego układu 

nerwowego 22 

Diagnoza neuropsychologiczna 30, 31 

Rehabilitacja neuropsychologiczna 30 

Udar mózgu 30 

Zabiegi neurochirurgiczne 31 

Zaburzenia neurorozwojowe 22, 30, 

31 

 

Osoby starsze 32 
 

 

Tematyczna lista zagadnień 
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Psychologia dzieci i młodzieży 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26 

ADHD 22, 26 

Autyzm 20, 21, 26 

Badania naukowe z udziałem małych dzieci 

19, 20 

Choroby somatyczne dzieci 22, 26 

Dorastanie 23 

Dwujęzyczność dzieci 21 

Edukacja 23 

Emocje dziecka 20 

Geny a autyzm 21 

Interakcje rodzice-dziecko 20 

Negatywne doświadczenia w dzieciństwie 

24, 25 

Obraz ciała dzieci 30 

Problemy edukacyjne 22 

Problemy emocjonalne dzieci 22 

Przemoc wobec dzieci 21 

Relacje rodzice-dzieci 22, 26 

Rozwój językowy dzieci 21, 26 

Rozwój niemowląt i małych dzieci 20, 26 

Rozwój poznawczy i neuropoznawczy 19, 

20 

Trudności szkolne 22 

Wychowywanie dzieci i młodzieży 23 

Zaburzenia językowe dzieci 21 

Zaburzenia rozwoju dzieci 19, 20, 21, 22, 26 

Zaburzenia uwagi dzieci 22 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu 20, 21, 26 

Zachowania ryzykowne młodzieży 23 

 

Psychologia jedzenia 34 
 

 
 

 



Psychologia poznawcza 30, 31, 32, 

33, 37, 39 

Aktywność prospektywna 23 

Bodźce afektywne 22 

Edukacja międzynarodowa 22 

Emocje 31, 33, 39 

Empatia 33, 37 

Kognitywistyka 19, 32 

Język niedosłowny 32 

Język migowy 20 

Lingwistyka migowa 20 

Nieświadomość 37 

Pamięć 28, 31 

Pojęcie Ja 37 

Psycholingwistyka 19, 32 

Psychologia czasu 23, 30 

Psychologia węchu  28 

Reagowanie emocjami 33 

Rozwój językowy 20, 32 

Różnorodność emocji 33 

Uczenie się 28, 31 

Usprawnianie procesów poznawczych 

28 

Zaburzenia funkcji poznawczych 31 

Złożoność emocjonalna 33 

  

Psychologia rodziny 23, 34, 39 

Mediacje rodzinne 34 

Problemy rodzinne 23 

Problemy w związkach 34 

Rodzice i dzieci 23 

Rodzina 23, 39 

Tematyczna lista zagadnień 
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Psychologia sądowa 33 

Kłamstwo 33 

Zeznania świadków 33 

 

Psychologia społeczna 37, 38, 39 

Antysemityzm 37, 38 

Bezsilność polityczna 37 

Dehumanizacja 37 

Deprywacja kontroli 37 

Geneza zła/dobra 37 

Hate crime 38 

Ideały 37 

Islamofobia 38 

Migracja 38 

Moralność 37  

Mowa nienawiści 38 

Opresja społeczna 20 

Podmiotowość 37 

Przemoc kolektywna 38 

Przemoc motywowana uprzedzeniami 38 

Psychologia międzykulturowa 22 

Psychologia polityczna 37, 38 

Relacje międzyetniczne  38, 39 

Relacje międzygrupowe 38 

Relacje Swoi-Obcy 37 

Różnorodność społeczna 39 

Sąsiedztwo 39 

Segregacja 39 

Stereotypy 37, 38 

Teorie spiskowe 37  

Tożsamość społeczna 37, 38 

Tożsamość społeczna vs. indywidualna 37  

Uprzedzenia 37, 38, 39 

Wartości 37 

Współczesne Polki 18 
 

 

 

 

  

 



Tematyczna lista zagadnień 
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Psychologia transportu 29, 25 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego 29 

Wypadki drogowe 25 

Psychologia lotnicza 29 

 

Psychologia w pracy i 

organizacjach 18, 25, 34, 35, 36, 37  

Badania marketingowe 18, 36 

Badania opinii i rynku 37 

Coaching 29, 34, 36 

CSR społeczne zaangażowanie 

biznesu 18 

CRM zarządzanie relacjami z 

klientami 18 

Doradztwo zawodowe 34 

Edukacja ekonomiczna 35 

Efektywność zawodowa i osobista 36 

Emocje w pracy 35 

Etnocentryzm konsumencki 18 

Kampanie społeczne 18 

Komunikacja  36 

Konflikty  36 

Mediacje 36 

Młodzi na rynku pracy 34 

Negocjacje 36 

Nowoczesne metody prowadzenia 

szkoleń 36 

Przedsiębiorczość 40 

Przywództwo 36 

Psychologia ekonomiczna 35, 37 

Psychologia giełdy 25 

Psychologia konsumenta 18 

Psychologia marki 36 

Psychologia zarządzania 35 

Reklama 18 

Rozwiązywanie problemów i konfliktów 36 

Startupy 40 

Szkolenia 36 

Współpraca uczelni z pracodawcami 34 

Zachowania finansowe 18, 25 

Zespoły 36 

 

Psychologia zdrowia 10, 22, 24, 30, 31, 34 

Audyzm 20 

Głuchota 20 

Promocja zdrowia 34 

Psychologiczne aspekty w kardiologii 22 

Niepełnosprawność 30 

 

Różnice indywidualne 18, 25, 27, 28, 29, 30, 

33 

Diagnoza psychologiczna 29 

Inteligencja 28, 29 

Muzyka 28 

Nastrój 18, 29 

Nuda 18 

Orientacja seksualna 27 

Osobowość 18 , 25, 27, 28, 33, 37 

Pleć kulturowa 18 

Perspektywa czasowa 28, 30 

Samokontrola 29, 30 

Samoregulacja 30, 33 

Siła woli 29 

Temperament 25, 27, 28 

Temperament a choroba 27 

Temperament a stres 27 

Testy psychologiczne 28, 29 

Twórczość 18 
 

 

 



Tematyczna lista zagadnień 
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Psychometria 18 

 

Psychoterapia i psychologia 

kliniczna 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 

34 

Depresja 24, 32 

Fobie 24 

Interwencja kryzysowa 24, 30 

Lęk 24 

Narracje 23, 39 

Osoba psychoterapeuty 24 

Profilaktyka i prewencja zaburzeń 

psychicznych 24 

Profilaktyka uzależnień 34 

Psychopatologia 24 

Psychoterapia poznawczo 

behawioralna 24, 30 

Psychoza 24 

PTSD 25 

Schizofrenia 23, 24 

Stres 25, 34 

Stres traumatyczny 25 

Terapia par i małżeństw 24 

Terapia psychoseksualna 24 

Terapia rodzin 23 

Tożsamość 23 

Trauma 25 

Uważność/mindfulness 24 

Zaburzenia potraumatyczne 25 

Zaburzenia psychiczne 24 

Zaburzenia seksualne 24 

Zdrowie psychiczne 24 

 

 

 



Michał Chruszczewski, dr hab. 

Prodziekan ds. Rozwoju  

Zakład Badań nad Intelektem Katedra Psychologii 

Różnic Indywidualnych 

michal.chruszczewski@psych.uw.edu.pl 

 

nuda, twórczość, inteligencja, osobowość, płeć 

kulturowa 

Więcej 

Andrzej Rynkiewicz, dr hab. 

Prodziekan ds. Studenckich 

Zakład Psychofizjologii Katedry Psychologii Różnic 

Indywidualnych 

andrzej.rynkiewicz@psych.uw.edu.pl 

 

biologiczne podstawy zachowania, psychofizjologia 

sercowo-naczyniowa, nastrój, psychometria 
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Dominika Maison,  

prof. dr hab.  

Dziekan Wydziału Psychologii 

Katedra Psychologii Osobowości 

dominika.maison@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia konsumenta, zachowania finansowe, 

badania marketingowe, reklama, kampanie 

społeczne, CSR społeczne zaangażowanie biznesu, 

CRM zarządzanie relacjami z klientami, etnocentryzm 

konsumencki, współczesne Polki 

Więcej 
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mailto:dominika@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-dominika-maison-prof-uw/


Joanna Rączaszek-Leonardi,  
dr hab. prof. UW 

Zakład Psycholingwistyki Katedry Psychologii 

Poznawczej 

joanna.raczaszek-leonardi@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia poznawcza, psycholingwistyka, 

kognitywistyka 

Maciej Haman, dr hab. 

Zakład Psycholingwistyki Katedry Psychologii 

Poznawczej  

maciej.haman@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, psychologia poznawcza, psychologia 

dzieci i młodzieży, rozwój poznawczy i 

neuropoznawczy, kognitywistyka 

Więcej 

Przemysław Tomalski, dr hab. 

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju 

Człowieka i Pracowni Neurokognitywistyki 

Rozwojowej (BabylabUW) 

przemyslaw.tomalski@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia poznawcza, neuronauka, psychologia 

dzieci i młodzieży, neuropsychologia, 

kognitywistyka, badania naukowe z udziałem 

małych dzieci, zaburzenia rozwoju dzieci, rozwój 

poznawczy i neuropoznawczy dzieci 

Więcej 
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Tomaszewski Piotr, dr hab.  

Pracownia Badań nad Polskim Językiem Migowym i 

Komunikacją Głuchych, Katedra Psychologii 

Rehabilitacyjnej  

piotr.tomaszewski@psych.uw.edu.pl 

 

rozwój językowy, rozwój poznawczy i 

neuropoznawczy, głuchota, zaburzenia rozwoju 

dzieci, bimodalna dwujęzyczność, lingwistyka 

migowa, język migowy, audyzm, opresja społeczna 

Więcej 

Alicja Niedźwiecka, dr  

Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji 

alicja.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, rozwój niemowląt i 

małych dzieci, interakcje rodzice-dziecko, więź 

dziecko-opiekun, emocje dziecka, badania naukowe z 

udziałem małych dzieci 

Więcej 
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Ewa Pisula, prof. dr hab. 

Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji 

ewa.pisula@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychologia 

poznawcza, psychologia zdrowia, autyzm, 

zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia 

rozwoju dzieci, rozwój poznawczy i neuropoznawczy 

Więcej 

 

mailto:Igrazyna.katra@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-piotr-tomaszewski/
mailto:a.niedzwiecka@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-alicja-niedzwiecka/
mailto:ewa.pisula@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/profesor-ewa-pisula/


Katarzyna Schier, prof. dr hab. 

Pracownia Psychologii Klinicznej Dziecka Katedry 

Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny 

Katarzyna.schier@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychoterapia i 

psychologia kliniczna, przemoc wobec dzieci, 

cielesność, obraz ciała dzieci, relacja psychika – ciało 

Więcej  

Ewa Haman, dr hab.  

Zakład Psycholingwistyki Katedry Psychologii 

Poznawczej 

ewa.haman@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychologia 

poznawcza, rozwój językowy dzieci, dwujęzyczność 

dzieci, zaburzenia językowe dzieci 

Więcej 

 

 

Izabela Chojnicka, dr  

Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji 

izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychologia 

poznawcza, autyzm, zaburzenia językowe dzieci, 

opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia rozwoju dzieci, 

geny a autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu 

Więcej 
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mailto:kas@psych.uw.edu.pl
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Agnieszka Maryniak, dr hab. prof. UW 

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny 

agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, psychologia dzieci i młodzieży, 

psychologia poznawcza, psychologia zdrowia, 

zaburzenia neurorozwojowe, choroby ośrodkowego 

układu nerwowego, choroby somatyczne dzieci, 

psychologiczne aspekty w kardiologii, problemy 

edukacyjne 

Więcej 

 

 

  
Wouter de Raad, dr  

p.o. Kierownika Warsaw International Studies in 

Psychology 

wderaad@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia poznawcza, edukacja międzynarodowa, 

psychologia międzykulturowa 

Małgorzata Święcicka, dr hab.  

Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i 

Rodziny 

malgorzata.swiecicka@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychologia 

poznawcza, zaburzenia rozwoju dzieci, relacje 

rodzice-dziecko, trudności szkolne, zaburzenia uwagi 

dzieci, problemy emocjonalne dzieci, ADHD 

Wiecej 
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mailto:agnieszka.maryniak@psych.uw.edu.pl
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Szymon Chrząstowski, dr 

Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny katedry 

Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny; 

Centrum Pomocy Psychologicznej UW 

szymon.chrzastowski@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia rodziny, psychoterapia i psychologia 

kliniczna, terapia rodzin, psychoterapia, problemy 

rodzinne, schizofrenia  

Więcej 

 

 

Grażyna Katra, dr hab.  

Zakład Psychologii Wychowania 

grazyna.katra@psych.uw.edu.pl 

 

wychowanie dzieci i młodzieży, dorastanie, 

zachowania ryzykowne młodzieży, psychologia 

czasu, aktywność prospektywna 

 

 

Anna Cierpka, dr hab.  

Zakład Psychologii Wychowania 

anna.cierpka@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia rodziny, psychoterapia i psychologia 

kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, rodzina, 

tożsamość, narracje, rodzice i dzieci, edukacja 
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Magdalena Gawrych, dr  

Katedra Psychopatologii i Psychoterapii 

magdalena.gawrych@psych.uw.edu.pl  

 

psychoterapia i psychologia kliniczna, psychologia 

zdrowia, zdrowie psychiczne, profilaktyka i 

prewencja zaburzeń psychicznych, zaburzenia 

psychiczne, zaburzenia seksualne, psychoterapia, 

terapia par i małżeństw, terapia psychoseksualna 

 

Paweł Holas, dr  

Pracownia Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego 

Katedry Psychopatologii i Psychoterapii 

pawel.holas@psych.uw.edu.pl 

 

psychoterapia i psychologia kliniczna, 

uważność/mindfulness, zaburzenia psychiczne, fobie, 

lęk, depresja, psychoterapia poznawczo-behawioralna 

Więcej 

 

 

Rafał Styła, dr  

p.o. Kierownika Katedry Psychopatologii i 

Psychoterapii 

rafal.styla@psych.uw.edu.pl 

 

psychoterapia i psychologia kliniczna, zdrowie 

psychiczne, psychopatologia, schizofrenia, 

psychoza, negatywne doświadczenia w dzieciństwie, 

osoba psychoterapeuty 

Więcej 
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Marcin Rzeszutek, dr  

Zakład Psychologii Temperamentu Katedry 

Psychologii Różnic Indywidualnych 

marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl 

 

psychoterapia i psychologia kliniczna, psychologia w 

pracy i organizacji, trauma, PTSD, stres, psychologia 

giełdy, zachowania finansowe 

Więcej 

 

 

 Bogdan Zawadzki, prof. dr hab.  

Kierownik Zakładu Psychologii Temperamentu 

Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych 

bogdan.zawadzki@psych.uw.edu.pl 

 

różnice indywidualne, temperament, osobowość, 

zaburzenia potraumatyczne, wypadki drogowe, 

psychoterapia i psychologia kliniczna, psychologia 

transportu 

 

 

Małgorzata Dragan, dr hab. 

Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny katedry 

Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny 

malgorzata.dragan@psych.uw.edu.pl 

 

psychoterapia i psychologia kliniczna, psychologia 

dzieci i młodzieży, stres traumatyczny, PTSD, 

negatywne doświadczenia w dzieciństwie 

Więcej 

 

 

mailto:marcin.rzeszutek@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-marcin-rzeszutek/
mailto:bogdan.zawadzki@psych.uw.edu.pl
mailto:malgorzata.dragan@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-n-hum-malgorzata-dragan/
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Grażyna Kmita, dr hab. 

Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci Katedry 

Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny 

grazyna.kmita@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, choroby somatyczne 

dzieci, relacje rodzice-dzieci, rozwój niemowląt i 

małych dzieci 

 

 

Rafał Kawa, dr 

Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji 

rafal.kawa@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychologia 

poznawcza, autyzm, zaburzenia rozwoju dzieci, 

zaburzenia ze spektrum autyzmu, rozwój językowy 

dzieci 

 

 

Małgorzata Gambin, dr 

Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny katedry 

Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny 

małgorzata.gambin@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia dzieci i młodzieży, psychologia 

poznawcza, psychoterapia i psychologia kliniczna, 

ADHD, zaburzenia rozwoju dzieci 

Więcej 

mailto:grażyna.kmita@psych.uw.edu.pl
mailto:rafal.kawa@psych.uw.edu.pl
mailto:małgorzata.gambin@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-n-hum-malgorzata-gambin/


Jerzy Osiński, dr hab. 

Kierownik Zakładu Psychologii Zwierząt  

jerzy.osiński@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia poznawcza, psychologia zwierząt, 

biologiczne podstawy zachowania, osobowość 
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Wojciech Dragan, dr hab.  

Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki 

Zachowania Katedry Psychologii Różnic 

Indywidualnych 

wojciech.dragan@psych.uw.edu.pl 

 

biologiczne podstawy zachowania, różnice 

indywidualne, genetyka zachowania, temperament, 

orientacja seksualna 

Więcej 

 

 Włodzimierz Oniszczenko,  

prof. dr hab. 

Kierownik Katedry Psychologii Różnic 

Indywidualnych 

wlodzimierz.oniszczenko@psych.uw.edu.pl 

 

biologiczne podstawy zachowania, różnice 

indywidualne, genetyka zachowania, temperament, 

temperament a stres, temperament a choroba 

Więcej 

 

 

mailto:jerzy.osiński@psych.uw.edu.pl
mailto:wdragan@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-wojciech-dragan/
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Ewa Czerniawska, prof. dr hab. 

Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci 

ewa.czerniawska@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia poznawcza, pamięć, uczenie się, 

usprawnianie procesów poznawczych, psychologia 

węchu, muzyka 

Więcej 

 

 

Anna Reinholz, dr 

Zakład Psychologii Zwierząt 

anna.reinholz@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia zwierząt, biologiczne podstawy 

zachowania 

Więcej 

 

 

Maciej Stolarski, dr hab. 

Kierownik Zakładu Badań nad Intelektem Katedry 

Psychologii Różnic Indywidualnych 

maciej.stolarski@psych.uw.edu.pl 

 

różnice indywidualne, perspektywa czasowa, 

inteligencja, osobowość, temperament, testy 

psychologiczne 

Więcej 

 

 

 

mailto:ewa.czerniawska@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/prof-dr-hab-ewa-czerniawska/
mailto:anna.reinholz@psych.uw.edu.pl
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Jan Jędrzejczyk, mgr  

Doktorant 

jan.jedrzejczyk@psych.uw.edu.pl 

 

siła woli, samokontrola, psychologia motywacji, 

coaching, psychoterapia i psychologia kliniczna 
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Adam Tarnowski, dr hab. prof. UW 

Zakład Teorii Decyzji Katedry Psychologii 

Poznawczej 

adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia transportu, psychologia lotnicza, 

psychologia w pracy i organizacji, różnice 

indywidualne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

diagnoza psychologiczna, testy psychologiczne 

Marcin Zajenkowski, dr hab. 

Kierownik Zakładu Diagnozy Psychologicznej i 

Psychometrii 

marcin.zajenkowski@psych.uw.edu.pl 

 

różnice indywidualne, inteligencja, testy 

psychologiczne, nastrój, osobowość 

Więcej 

 

 

mailto:jan.jedrzejczyk@psych.uw.edu.pl
mailto:adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl
mailto:adam.tarnowski@psych.uw.edu.pl
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Joanna Witowska, mgr 

Doktorantka 

joanna.witowska@psych.uw.edu.pl 

 

różnice indywidualne, psychologia poznawcza, 

perspektywa czasowa, psychologia czasu, 

samokontrola, samoregulacja 
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Justyna Wiśniowska, mgr 

Doktorantka 

justyna.wisniowska@psych.uw.edu.pl 

 

diagnoza neuropsychologiczna, rehabilitacja 

neuropsychologiczna, udar mózgu, psychologia 

zdrowia, niepełnosprawność, interwencja kryzysowa, 

psychoterapia poznawczo - behawioralna 

 

Agnieszka Pluta, dr 

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej Katedry 

Neuropsychologii 

agnieszka.pluta@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, psychologia poznawcza, 

neuropsychologia, diagnoza neuropsychologiczna, 

zaburzenia neurorozwojowe 

Więcej 

mailto:joanna.witowska@psych.uw.edu.pl
mailto:justyna.wisniowska@psych.uw.edu.pl
mailto:agnieszka.pluta@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-agnieszka-pluta/
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Dorota Karwowska, dr  

Kierownik Zakładu Psychologii Uczenia się i Pamięci 

dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, psychologia poznawcza, emocje, 

uczenie się, pamięć 

 

 

Emilia Łojek, prof. dr hab. 

Kierownik Katedry Neuropsychologii i Pracowni 

Neuropsychologii Poznawczej 

emilia.łojek@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, neuropsychologia, afazja, choroby 

neurologiczne, diagnoza neuropsychologiczna, 

zaburzenia neurorozwojowe 

 

 

Aleksandra Bala, dr  

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej Katedry 

Neuropsychologii 

aleksandra.bala@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, psychologia zdrowia, psychologia 

poznawcza, neuropsychologia, choroby 

neurologiczne, zabiegi neurochirurgiczne, 

zaburzenia funkcji poznawczych, diagnoza 

neuropsychologiczna, afazja 

 

 

 

mailto:dorota.karwowska@psych.uw.edu.pl
mailto:emilia.łojek@psych.uw.edu.pl
mailto:abala@psych.uw.edu.pl


32 

Grzegorz Krajewski, dr  

Kierownik Zakładu Psycholingwistyki Katedry 

Psychologii Poznawczej  

Kierownik studiów drugiego stopnia na kierunku 

Kognistywistyka  

grzegorz.krajewski@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia poznawcza, kognitywistyka, 

psycholingwistyka, rozwój językowy 

 

 

Natalia Gawron, dr  

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej Katedry 

Neuropsychologii 

natalia.gawron@psych.uw.edu.pl 

 

neuronauka, osoby starsze, neuropsychologia, 

psychologia poznawcza 

Więcej 

 

 

Marlena Bartczak, dr  

Zakład Psycholingwistyki Katedry Psychologii 

Poznawczej 

marlena.bartczak@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia poznawcza, psycholingwistyka, osoby 

starsze, depresja, język niedosłowny, bodźce 

afektywne 

Więcej 

mailto:drzegorz.krajewski@psych.uw.edu.pl
mailto:drzegorz.krajewski@psych.uw.edu.pl
mailto:natalia.gawron@psych.uw.edu.pl
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mailto:mbartczak@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-marlena-bartczak/


Jerzy Wojciechowski, dr  

Kierownik Pracownii Psychologii Sądowej Katedry 

Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny 

jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia sądowa, kłamstwo, zeznania świadków 

Więcej  
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Kamil Imbir, dr hab. 

Katedra Psychologii Osobowości 

kamil.imbir@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia poznawcza, emocje, reagowanie 

emocjami, złożoność emocjonalna, różnorodność 

emocji  

Więcej 

 

Dorota Kobylińska, dr 

p.o. Kierownika Katedry Psychologii Osobowości 

dorota.kobylińska@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia poznawcza, różnice indywidualne, 

emocje, empatia, reagowanie emocjami, 

różnorodność emocji, złożoność emocjonalna, 

osobowość, samoregulacja 

Więcej 

 

 

mailto:jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/wojciechowski-jerzy/
mailto:kimbir@psych.uw.edu.pl
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Kamilla Bargiel-Matusiewicz,  

dr hab.  

Kierownik Pracowni Psychologii Zdrowia Katedry 

Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji 

kamila.bargiel-matusiewicz@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia zdrowia, psychoterapia i psychologia 

kliniczna, psychologia rodziny, stres, profilaktyka 

uzależnień, promocja zdrowia, problemy w 

związkach, mediacje rodzinne 

Więcej 

Katarzyna Wojtkowska, mgr 

Doktorantka 

katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia jedzenia, psychologia w pracy                  

i organizacji, coaching, emocje w pracy 
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Magdalena Grzesik, mgr 

Doktorantka 

magdalena.grzesik@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia w pracy i organizacji, doradztwo 

zawodowe, współpraca uczelni z pracodawcami, 

młodzi na rynku pracy 

 

 

mailto:kmatusiewicz@psych.uw.edu.pl
mailto:kmatusiewicz@psych.uw.edu.pl
mailto:kmatusiewicz@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-kamilla-bargiel-matusiewicz/
mailto:katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl
mailto:magdalena.grzesik@psych.uw.edu.pl
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Katarzyna Sekścińska, dr 

Pracownia Badań Środowiskowych Katedry 

Psychologii Społecznej 

katarzyna.sekscinska@psych.uw.edu.pl 

  

psychologia w pracy i organizacjach, psychologia 

ekonomiczna 

Więcej 

 

 

Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. 

Katedra Psychologii Społecznej  

Joanna.czarnota-bojarska@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia w pracy i organizacjach, psychologia 

zarządzania 

Więcej 

Agata Trzcińska, dr 

Zakład Teorii Decyzji Katedry Psychologii 

Poznawczej 

agata.trzcińska@psych.uw.edu.pl 

  

psychologia w pracy i organizacjach, psychologia 

ekonomiczna, edukacja ekonomiczna 

Więcej 

 

 

mailto:katarzyna.sekscinska@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/sekscinska-katarzyna/
mailto:joanna@psych.uw.edu.pl
mailto:joanna@psych.uw.edu.pl
mailto:joanna@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-joanna-czarnota-bojarska/
mailto:Agata.trzcińska@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/sekscinska-katarzyna/
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Łukasz Jochemczyk, dr  

Pracownia Badań Środowiskowych Katedry 

Psychologii Społecznej 

lukasz.jochemczyk@psych.uw.edu.pl 

 

Konflikty, negocjacje, komunikacja, mediacje 

 

 

Małgorzata Styśko-Kunkowska, dr  

Katedra Psychologii Osobowości 

małgorzata.stysko-kunkowska@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia w pracy i organizacji, szkolenia, 

nowoczesne metody prowadzenia szkoleń, 

andragogika, jakościowe badania marketingowe, 

psychologia marki 

Więcej 

 

 

Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. 

Katedra Psychoterapii i Psychopatologii 

miroslawa.huflejt-lukasik@psych.uw.edu.pl 

 

przywództwo, zespoły, efektywność zawodowa i 

osobista, doradztwo zawodowe, coaching, 

rozwiązywanie problemów i konfliktów 

Więcej 

 

 

mailto:lwj@psych.uw.edu.pl
mailto:mstysko@psych.uw.edu.pl
mailto:mstysko@psych.uw.edu.pl
mailto:mstysko@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-malgorzata-stysko-kunkowska/
mailto:mstysko@psych.uw.edu.pl
mailto:mstysko@psych.uw.edu.pl
mailto:mstysko@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-miroslawa-huflejt-lukasik/
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Tomasz Baran, dr 

Katedra Psychologii Osobowości 

tomasz.baran@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia społeczna, psychologia w pracy i 

organizacjach, psychologia ekonomiczna, 

psychologia polityczna, badania opinii i rynku 

  
 

 
Maria Jarymowicz, prof. dr hab. 

maria.jarymowicz@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia społeczna, psychologia poznawcza, 

osobowość, nieświadomość, pojęcie Ja, 

podmiotowość, tożsamość indywidualna vs. 

społeczna, relacje Swoi-Obcy, geneza zła/dobra, 

empatia, wartości, ideały, moralność 

  
 

 

Mirosław Kofta, prof. dr hab. 

Katedra Psychologii Osobowości 

miroslaw.kofta@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia społeczna, stereotypy, uprzedzenia, 

antysemityzm, dehumanizacja, teorie spiskowe, 

tożsamość społeczna, deprywacja kontroli, 

bezsilność polityczna 

 

mailto:tomasz.baran@psych.uw.edu.pl
mailto:mariaj@psych.uw.edu.pl
mailto:kofta@psych.uw.edu.pl


Mikołaj Winiewski, dr 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami,                  

Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych 

mikolaj.winiewski@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia społeczna, psychologia polityczna, 

uprzedzenia, stereotypy, mowa nienawiści, 

antysemityzm, islamofobia, relacje międzygrupowe, 

przemoc kolektywna, przemoc motywowana 

uprzedzeniami, hate crime 
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Michał Bilewicz, dr hab. prof. UW  

Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami, 

Zakładu Psychologii Stosunków Międzygrupowych 

michał.bilewicz@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia społeczna, antysemityzm, islamofobia, 

mowa nienawiści, relacje międzygrupowe, 

stereotypy, uprzedzenia 

Więcej 

 

Karolina Hansen, dr 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami,                        

Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych 

karolina.hansen@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia społeczna, uprzedzenia, stereotypy, 

relacje międzygrupowe, relacje międzyetniczne, 

migracja, tożsamość społeczna 

Więcej 

mailto:mikolaj.winiewski@psych.uw.edu.pl
mailto:michał.bilewicz@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-hab-michal-bilewicz/
mailto:karolina.hansen@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/karolina-hansen/
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Sabina Toruńczyk-Ruiz, dr  

Pracownia Badań Środowiskowych Katedry 

Psychologii Społecznej 

sabina.torunczyk-ruiz@psych.uw.edu.pl 

 

psychologia społeczna, sąsiedztwo, różnorodność 

społeczna, segregacja, migracje, relacje 

międzyetniczne 

Więcej 

  
 

 

Magdalena Budziszewska, dr 

Zakład Psychologii Wychowania 

magdalena.budziszewska@psych.uw.edu.pl  

 

psychologia społeczna, psychologia rodziny, 

psychologia poznawcza, rodzina, narracje, emocje, 

uprzedzenia 

Więcej 

mailto:s.torunczyk@psych.uw.edu.pl
mailto:s.torunczyk@psych.uw.edu.pl
mailto:s.torunczyk@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/torunczyk-ruiz-sabina/
mailto:Magdalena.budzisz@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-magdalena-budziszewska/
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Jan Zając, dr  

Pracownia Badań Środowiskowych Katedry 

Psychologii Społecznej 

jan.zajac@psych.uw.edu.pl 

 

Internet i nowe technologie, marketing internetowy, 

social media, Facebook, startupy, przedsiębiorczość, 

badania online 

  
 

 

Julia Barlińska, dr  

Pracownia Psychologii Ustosunkowań Społecznych 

Katedry Psychologii Społecznej 

julia.barlinska@psych.uw.edu.pl 

 

Internet i nowe technologie, dzieci i nowe technologie 

Więcej 

mailto:jan.zajac@psych.uw.edu.pl
mailto:jbarlinska@psych.uw.edu.pl
http://psych.strony.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/dr-julia-barlinska/
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Kontakt telefoniczny z ekspertem należy najpierw umówić z 

osobą odpowiedzialną za promocję na Wydziale Psychologii. 

 

tel: 22 55 49 707 

e-mail: promocja@psych.uw.edu.pl 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową psychologia.pl 

oraz oficjalny fanpage facebook.com/WydzialPsychologiiUW/, 

gdzie publikujemy informacje o bieżących wydarzeniach             

i projektach związanych z Wydziałem Psychologii UW. 

mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
mailto:promocja@psych.uw.edu.pl
http://www.psychologia.pl/
http://www.psychologia.pl/
http://www.psychologia.pl/
https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/
https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/
https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/
https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/
https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/
https://www.facebook.com/WydzialPsychologiiUW/

