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I. Informacja o osiągnięciach naukowych albo artystycznych, o
których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy
1) Monografia naukowa, zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2a Ustawy

2019 Szymańska, A. (2019). The transfer of parental mistakes in the family of ori-
gin of mothers of pre-school children: A structural and artificial intelligence
approach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego., ISBN: 978-83-8090-711-9, MNiSW (2019): 80 pkt.
Książka opublikowana w trybie online, dostępna na stronie:
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/512-the-transfer-of-parental-mistakes-
in-the-family-of-origin-of-mothers-of-pre-school-children-a-structural.html

II. Informacja o aktywności naukowej albo artystycznej
1. Wykaz opublikowanych monografii naukowych

2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Aranowska, E., Rytel, J., & Szymańska, A. (2015). Kwestionariusz Agresji
Bussa-Perry’ego: Trafność, rzetelność i normy Warszawa: Instytut AMITY.,
ISBN: 978–83–61913–06–1, MNiSW (2015): 25 pkt.
Mój wkład polegał obliczeniu norm kwestionariusza i przygotowaniu tabel z normami.

2016 Szymańska, A., & Aranowska, E. (2016). Błąd w wychowaniu. W stronę
weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej. Warszawa: Liberi Libri., ISBN: 978-83-
63487-18-8, MNiSW (2016): 25 pkt.
Mój wkład polegał na tworzeniu pomysłu badań, stawianiu hipotez, konstrukcji modelu
teoretycznego, konstrukcji narzędzi pomiarowych, przeprowadzeniu badań, wykonaniu analiz
przy pomocy układu równań strukturalnych, algorytmów drzew decyzyjnych oraz algorytmów
text mining, przygotowaniu treści książki, doborze źródeł z literatury przedmiotu.



2. Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych
2.1 Psychologia wychowawcza

2008 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2008). Jak wpływać na dziecko? Aspekty dyrektywności i
kontroli rodzicielskiej. W: J. Rajang, J. Lessing-Pernak (red.), Psychologia
w życiu osobistym i zawodowym człowieka (s. 78–89). Bydgoszcz: Instytut
Psychologii, Studenckie Koła Naukowe., MNiSW (2008): 4 pkt.

2009 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2009). Jak rozmawiać z dzieckiem? Aspekty dyrektywności
rodzicielskiej. W: D. Dąbrowa, E. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Di-
alog w teorii i praktyce edukacyjnej (s. 182–190). Warszawa: Wydawnictwo
Akademii Pedagogiki Specjalnej., ISBN: 973-83-89600-66-0, MNiSW (2009): 4
pkt.

2.2 Metodologia, psychometria, statystyka
2017 Rzechowska, E., & Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie strategii Rekon-

strukcji Transformacji Procesu do budowy skali psychologicznej. W: W. J.
Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 31–58).
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM., ISBN:
978-83-64902-47-5, MNiSW (2015): 4 pkt.
Mój wkład polegał na generowaniu i opisie pytań dla skali mierzącej doświadczenia i
realizowania macierzyństwa przez nastoletnie matki, opracowaniu rozdziału dotyczącego
budowy kwestionariusza psychologicznego na podstawie strategii Rekonstrukcji Transformacji
Procesu.
2.3 Psychoterapia

2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2015). Relacja między
pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii. Wyniki badań
katamnestycznych. W: M. Kornaszewska-Polak (red.), Wystarczająco do-
bre życie. Konteksty psychologiczne (s. 165–178). Sosnowiec: Oficyna
Wydawnicza “Humanitas.” , ISBN: 978-83-64788-29-1, MNiSW (2015): 4 pkt.
Mój wkład polegał na przeprowadzeniu analiz z użyciem analizy korespondencji, interpretacji
i opisaniu wyników; pisaniu części teoretycznych, doborze źródeł z literatury przedmiotu.

2017 Grzesiuk, L., Szymańska, A., & Dobrenko, K. (2017). Znaczenie pracy
nad przeniesieniem dla związku między zahamowaniem pacjenta przed psy-
choterapią a dobrą relacją z psychoterapeutą i skutecznością psychoterapii.
W: D. Danielewicz & J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psy-
choterapii (s. 247–261). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej., ISBN: 978-83-64953-89-7, MNiSW (2017): 4 pkt.
Mój wkład polegał na przeprowadzeniu zaawansowanych analiz statystycznych (model równań
strukturalnych); opisaniu uzyskanych wyników; udziale w opracowaniu modelu strukturalnego
i interpretacji wyników; pisaniu części teoretycznych; doborze źródeł z literatury przedmiotu.
2.4 Psycholingwistyka

2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Ważyńska, A., Szymańska, A., Bartczak, M., & Bokus, B. (2015). Przy
okrągłym stole dialogowego ja. Gdzie siedzi sceptyk? W: B. Bokus & E.
Kosowska (red.), O wątpieniu (s. 63–82). Piaseczno: Studio Lexem., ISBN:
978-83-936258-6-4, MNiSW (2015): 4 pkt.
Mój wkład polegał na częściowym opisie metody analizy danych, przeprowadzeniu analiz
przy użyciu algorytmów text mining, opisie wyników.



2016 Jaworowska, K., Szymańska, A., Bartczak, M., & Bokus, B. (2016).
Metaphorical conceptualization of notion: the role of mood. W: H.
Kyuchukor (red.), New Trends in the Psychology of Language (s. 83–106).
Munich: LINCOM GmbH., ISBN: 978 3 86288 745 3, MNiSW (2016): 5 pkt.
Mój wkład polegał na przeprowadzeniu analiz różnicowych, analiz przy użyciu algorytmu
drzew decyzyjnych, opisie wyników.
3. Informacja o członkostwie w redakcjach naukowych monografii

Brak
4. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopimach naukowych
4.1 Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal
Citation Reports (JCR)
4.1.1 Psychologia wychowawcza

2017 Szymańska, A. (2017). Coping with difficulties in parenting situations –
Parental control, obedience enforcement and directiveness. Studia Psycho-
logica, 59(1), 3–21. doi: 10.21909/sp.2017.01.727, ISSN: 0039-3320 , IF
(2017): 0,62, MNiSW: 15 pkt.

2017 Szymańska, A., & Dobrenko, K. (2017). The ways parents cope with stress
in difficult parenting situations: the structural equation modeling approach.
PeerJ doi.org/10.7717/peerj.3384 , ISSN: 2167-8359 , IF (2017): 2,18, MNiSW
(2017): 35 pkt.
Mój wkład polegał na: stworzeniu pomysłu badań, postawieniu hipotez i konstrukcji
modelu teoretycznego, przeprowadzeniu badań i weryfikacji modelu teoretycznego przy
pomocy układu równań strukturalnych, wykonaniu pozostałych analiz dotyczących trafności
i zgodności narzędzi pomiarowych, przygotowaniu manuskrytpu artykułu, tłumaczeniu treści
manuskryptu na język angielski.

2019 Szymańska, A., & Aranowska, E. (2019). The child’s “difficult” tempera-
ment and its relation with parental stress in groups of parents bringing up
boys and girls ["Trudny" temperament dziecka i jego związek ze stresem
rodzicielskim w grupach rodziców wychowujących chłopców i dziewczynki].
Psychiatria Polska, 53(2), 399–417., ISSN: 0033-2674 , IF (2019): 1,010,
MNiSW: 40 pkt.
Mój wkład polegał na tworzeniu pomysłu badań, stawianiu hipotez, przeprowadzeniu badań,
wykonaniu analiz przy pomocy algorytmów data mining, pisaniu treści manuskryptu, doborze
źródeł z literatury przedmiotu, tłumaczeniu treści manuskryptu na język angielski.

2019 Szymańska, A., & Aranowska, E. (2019). Parental Stress in
the Relationship with the Child and Personality Traits that Par-
ents Shape in their Children. Early Child Development and
Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1611569, ISSN: 0300-4430, IF
(2019): 0,824, MNiSW: 40 pkt.
Mój wkład polegał na tworzeniu pomysłu badań, stawianiu hipotez, przeprowadzeniu
badań, wykonaniu analiz przy pomocy algorytmów text mining i data mining, pisaniu treści
manuskryptu, doborze źródeł z literatury przedmiotu, tłumaczeniu treści manuskryptu na
język angielski.
4.1.2 Metodologia, psychometria, statystyka



2017 Koczkodaj, W. W., Kakiashvili, T., Szymańska, A., Montero-Marin, J.,
Araya, R., Garcia-Campayo, J., Rutkowski, K., Strzałka, D. (2017). How to
reduce the number of rating scale items without predictability loss? Sciento-
metrics, 1–13. http://doi.org/10.1007/s11192-017-2283-4, ISSN: 0138-9130,
IF (2017): 2,084, MNiSW: 35 pkt.
Mój wkład polegał na wykonaniu analiz i opisie metody weryfikującej rozwiązanie algorytmu
AUC ROC oraz opisie wyników analiz. Dokonałam obliczeń przy pomocy metody Graded
Response Model oraz Confirmtatory Factor Analysis.
4.1.3 Psychoterapia

2017 Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2017). Cechy i doświadczenia
pacjenta z przebiegu psychoterapii oraz skuteczność psychoterapii. Podejś-
cie strukturalne [Characteristics and experience of the patient in psychother-
apy and the psychotherapy’s effectiveness: a structural approach]. Psychia-
tria Polska, 51(4), 619–631., ISSN: 0033-2674 , IF (2017): 1,010, MNiSW: 15
pkt.
Mój wkład polegał na przeprowadzeniu zaawansowanych analiz statystycznych (model równań
strukturalnych); opisaniu uzyskanych wyników; udziale w opracowaniu modelu strukturalnego
i interpretacji wyników; pisaniu części teoretycznych; doborze źródeł z literatury przedmiotu,
tłumaczeniu treści manuskryptu na język angielski.

2017 Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Krawczyk, K., &
Rutkowska, M. (2017). Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pac-
jentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii [Research on Polish
psychotherapists – what types of patients they work with and what methods
of psychotherapy they use], Psychiatria Polska, 76, 1-21 , ISSN: 0033-2674 ,
IF (2017): 1,010, MNiSW: 15 pkt.
Mój wkład polegał na: rekodowaniu bazy danych, przeprowadzeniu zaawansowanych analiz
statystycznych (analiza korespondencji); opisaniu uzyskanych wyników; udziale w opracow-
aniu modelu analizy korespondencji i interpretacji wyników; pisaniu części teoretycznych;
doborze źródeł z literatury przedmiotu, tłumaczeniu treści manuskryptu na język angielski.
4.2 Inne artykuły recenzowane
4.2.1 Psychologia wychowawcza

2009 przed
doktoratem

Szymańska, A.(2009). Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania
dziecka. Psychologia Rozwojowa, 14 (1),37-47., ISSN: 1895-6297, MNiSW
(2009): 6 pkt.

2010 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2010 ). The child rearing problems and parental control.
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(3), 2-13, ISSN:
2474-2260, MNiSW (2010): nie był punktowany.

2011 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2011). A model for parental stress and giving children
help. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(3), 141-
153, ISSN: 2474-2260, MNiSW (2011): nie był punktowany.

2011 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2011). Błąd wychowawczy a stosowana dyrektywność rodzi-
cielska. Studia Psychologica, 11(1), 99–112., ISSN: 1642-2473, MNiSW (2011):
4 pkt.



2012 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2012). Parental directiveness as a predictor of child’s be-
haviour in kindergarten. Psychology of Language and Communication,16
(3), 1-24., ISSN: 1234-2238, MNiSW (2012): 6 pkt.

2012 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2012). Doświadczana przez rodzica trudność w sytuacji
wychowawczej a reprezentacja dziecka w umyśle rodzica: model zjawiska.
Psychologia rozwojowa 17 (4), 79-91., ISSN: 1895-6297, MNiSW (2012): 6 pkt.

2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., & Torebko, K. (2015). Struktura błędu wychowawczego.
Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę
Gurycką. Studia z Teorii Wychowania, 3(12), 165–192., ISSN: 2083-0998,
MNiSW (2015): 8 pkt.
Mój wkład polegał na pomyśle badawczym weryfikacji modelu kołowego, rekonstrukcji
modelu, przeprowadzeniu zaawansowanych obliczeń przy pomocy konfirmacyjnej analizy
czynnikowej, pisaniu treści manuskryptu, doborze źródeł z literatury przedmiotu.

2017 Szymańska, A., Aranowska, E., & Torebko, K. (2017). Błędy wychowawcze
popełniane przez rodziców a rozwój kompetencji emocjonalnych dzieci w
wieku wczesnoszkolnym. Studia z Teorii Wychowania, 4(21), 161–194., ISSN:
2083-0998, MNiSW (2017): 8 pkt.
Mój wkład polegał na tworzeniu pomysłu badań, stawianiu hipotez, wykonaniu analiz przy
pomocy algorytmów drzew decyzyjnych, analizy skupień i sztucznych sieci neuronowych,
pisaniu treści manuskryptu, doborze źródeł z literatury przedmiotu.

2018 Szymańska, A. (2018). Predicting model for aggressive directiveness in the
light of Tadeusz Tomaszewski’s theory of action: structural and data mining
approach. Psychology of Language and Communication, 22(1), 354–371.
https://doi.org/10.2478/plc-2018-0016, ISSN: 1234-2238, MNiSW: 12 pkt.

2019 Szymańska, A. (2019). Strategia Badania Doświadczenia Dzieci na
przykładzie sytuacji hamowania ich aktywności. Studia z Teorii Wychowania,
1(26), 193–216., ISSN: 2083-0998, MNiSW (2019): 20 pkt.

4.2.2 Metodologia, psychometria, statystyka
2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A. (2015). Psychometric Report on Properties of Aggressive
and Warm-hearted Directiveness Scale (DAiS-R) and its Application for
Measurement of Parental Communication Style. Studia Psychologica, 15(2),
71–82., ISSN: 1642-2473, MNiSW (2015): 8 pkt.

2016 Szymańska, A. (2016). Założenia formalne modeli weryfikowanych przy po-
mocy układów równań strukturalnych. Studia Psychologica, 16(2), 93–115.,
ISSN: 1642-2473, MNiSW (2016): 8 pkt.

2017 Szymańska, A. (2017). Problematyka hierarchiczności – wyprowadzanie
meta-cech w modelach SEM. Studia Psychologica, 1, 65–84., ISSN: 1642-
2473, MNiSW (2017): 8 pkt.

2017 Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie analizy skupień metodą data mining
do wykreślania profili osób badanych w badaniach psychologicznych. Studia
Psychologiczne, 55(1), 25–40. , ISSN:0081-685X, MNiSW (2017): 10 pkt.



2017 Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie algorytmów text mining do analizy
danych tekstowych w psychologii. Socjolingwistyka, 33, 99–116., ISSN:0208-
6808, MNiSW (2017): 10 pkt.

4.2.3 Psychoterapia
2016 Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2016). Cechy pacjenta, jego

doświadczenia z przebiegu psychoterapii i skuteczność psychoterapii [Patient
characteristics, patient experience from psychotherapy, and psychotherapy
effectiveness]. Roczniki Psychologiczne, 19(3), 605–625., ISSN:1507-7888 ,
doi:http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-6pl, MNiSW (2016): 12 pkt.
Mój wkład polegał na przeprowadzeniu zaawansowanych analiz statystycznych (model
równań strukturalnych, analiza korespondencji); opisaniu uzyskanych wyników; udziale w
opracowaniu modelu strukturalnego i interpretacji wyników; pisaniu części teoretycznych;
doborze źródeł z literatury przedmiotu, tłumaczeniu treści manuskryptu na język angielski.
4.2.4 Psycholingwistyka

2014 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Tarwacka-Odolczyk, A., Tomaszewski, P., Szymańska, A., & Bokus, B.
(2014). Deaf children building narrative texts. Effect of adult-shared vs.
non-shared perception of a picture story. Psychology of Language and Com-
munication, 18(2), 149–177., ISSN: 1234-2238 doi: 10.2478/plc-2014-0012,
MNiSW (2015): 7 pkt.
Mój wkład w powstanie dzieła polegał na przeprowadzeniu analiz przy użyciu modelu regresji,
algorytmu drzew decyzjnych, opisie wyników, opisie metody analizy danych.

2017 Bokus, B., Bartczak, M., Szymańska, A., Chronowska, R., & Ważyńska, A.
(2017). The Dialogical Self’s Round Table: Who Sits at It and Where?
Psychology of Language and Communication, 21(1), 84–108., ISSN: 1234-
2238 , MNiSW (2017): 12 pkt.
Mój wkład polegał na przeprowadzeniu analiz przy użyciu algorytmów text mining, opisie
wyników, opracowaniu wykresów, opisie metody analizy danych.
5. Wykaz osiągnięć projektowycb, konstrukcyjnych, technologicznych

Brak
6. Wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych

Brak
7. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konfer-
encjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych
wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych
7.1 Konferencje międzynarodowe
7.1.1 Psycholohia wychowawcza

2009 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2009). Parental Directiveness and Children’s Social Abilities. Referat
wygłoszony na International Conference on Psychology and Education, Covilha,
Portugalia.

2009 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2009). Parental control and discipline. Referat wygłoszony na
European Conference on Developmental Psychology, Wilno, Litwa.



2010 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2010). The Child Rearing Problems and Parental Control – Struc-
tural Equation Model. Referat wygłoszony na International Conference on Interdis-
ciplinary Social Sciences, Cambridge, Wielka Brytania.

2011 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2011). A Model for Parental Stress and Giving Children Help.
Referat wygłoszony na International Conference on Interdisciplinary Social Sciences,
New Orleans, USA.

7.1.2 Psycholingwistyka
2016 Bokus, B., Bartczak, M., & Szymańska, A. (2016). Dialogical Self’s Round Table:

Who Sits at It and Where? Referat wygłoszony na 9th International Conference on
the Dialogical Self, Lublin.

7.1.3 Psychoterapia
2017 Grzesiuk, L., Dobrenko, K., Szymańska, A., Krawczyk, K., Rutkowska, M., Styła,

R., & Suszek, H. (2017). Charakterystyka polskich psychoterapeutów prowadzących
terapię integracyjną i/lub eklektyczną i oraz monoterapię. Referat wygłoszony
na Międzydarodowej Konferencji: Integracja psychoterapii w dezintegrującym się
świecie, Warszawa.

7.2 Konferencje krajowe
7.2.1 Psychologia wychowawcza

2007 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2007). Jak wpływać na dziecko? – aspekty dyrektywności i kon-
troli rodzicielskiej. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
Naukowej, Bydgoszcz.

2007 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2007). Dyrektywność rodzicielska a zachowanie dziecka w przed-
szkolu. Referat wygłoszony na Sesji posterowej prac rocznych organizowanej w
czasie święta Wydziału Psychologii, Warszawa.

2008 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2008). Jak rozmawiać z dzieckiem? – aspekty dyrektywności
rodzicielskiej. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji: Dialog w Teorii i
Praktyce Pedagogicznej, Warszawa.

2009 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2009). Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania dziecka.
Referat wygłoszony na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej,
Wrocław.

2010 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2010). Powstawanie trudności wychowawczej. Referat wygłoszony
na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.

2010 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2010). Dojrzali pracownicy w sytuacji wczesnej dezaktywizacji
zawodowej: od danych jakościowych do ilościowych. Referat wygłoszony na XIX
Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.

2010 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2010). Związki między trudnością wychowawczą a kontrolą rodzi-
cielską – model równań strukturalnych. Referat wygłoszony na Wtorku naukowym,
Wydział Psychologii, UW, Warszawa

2011 przed
doktoratem

Szymańska, A. (2011). Doświadczanie przez rodzica trudności w sytuacji
wychowawczej a popełnianie błędu hamowania aktywności dziecka: model zjawiska.
Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej,
Kraków.



2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A. (2015). Jakie cechy chcą wykształcić w procesie wychowania matki
dziewcząt i matki chłopców? Referat wygłoszony na I Ogólnopolskej Konferencji o
Przywiązaniu, Bydgoszcz

2016 Szymańska, A., & Torebko, K. (2016). Błędy wychowawcze popełniane przez
rodziców a dojrzałość szkolna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Referat wygłoszony
na XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków

2016 Szymańska, A., & Torebko, K. (2016). Struktura błędu wychowawczego. Wery-
fikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką.
Referat wygłoszony na XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii
Rozwojowej, Kraków

7.2.2 Metodologia, psychometria, statystyka
2014 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A. (2014). Modele SEM - założenia formalne. Referat wygłoszony na
XXXV Zjezdzie Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz

2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A. (2015). Wykorzystanie algorytmu Text Mining do analizy przyj-
mowanych przez rodziców celów wychowawczych. Referat wygłoszony na XXIV
Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa

2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Torebko, K., & Szymańska, A. (2015). Zastosowanie algorytmu Classification &
Regression Tree (C&RT) do wyjaśnienia relacji pomiędzy błędami wychowawczymi
popełnianymi przez rodziców a rozwojem kompetencji emocjonalnych dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Referat wygłoszony na XXIV Konferencji Psychologii Rozwojowej,
Warszawa

2016 Szymańska, A. (2016). Problematyka hierarchiczności – wyprowadzanie meta-cech
w modelach SEM. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji: Diagnoza
psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań

2016 Rzechowska, E., & Szymańska, A. (2016). Wykorzystanie Strategii Rekonstrukcji
Transformacji Procesu do budowy skali psychologicznej. Referat wygłoszony na
V Ogólnopolskiej Konferencji “Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i
nauczania.”, Poznań

2016 Szymańska, A. (2016). Przejście od danych jakościowych do ilościowych – aplikacja
algorytmu Text Mining do budowy modeli SEM. Referat wygłoszony na XXV
Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków



2017 Szymańska, A., & Aranowska, E. (2017). Wykorzystanie hierarchicznych mod-
eli strukturalnych do weryfikacji teorii opisanych w modelach kołowych. Referat
wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Katowickie Spotkania Psy-
chometryczne.”, Katowice.

2017 Aranowska, E., & Szymańska, A. (2017). Trafność zmiennej latentnej wyjaśnianej
przez model SEM. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
“Katowickie Spotkania Psychometryczne.”, Katowice.

2017 Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy
danych w psychologii. Referat wygłoszony na XXXVI Kongresie Polskiego To-
warzystwa Psychologicznego., Gdańsk.

2017 Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie analizy skupień metodą data mining do
wykreślania profili osób badanych w badaniach psychologicznych. Referat wygłoszony
na XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego., Gdańsk.

2017 Aranowska, E., & Szymańska, A. (2017). Efektywna metoda estymacji zgod-
ności ocen. Rozszerzenie procedury lambda-Aranowskiej. Referat wygłoszony na
VI Ogólnopolskiej Konferencji “Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i
nauczania.”, Bydgoszcz.

2019 Aranowska, E., Szymańska, A., Prusiński, T. (2019). Algorytmy w konstrukcji skal
psychologicznych i diagnozie. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej “Katowickie Spotkania Psychometryczne.”, Katowice.

2019 Rytel, J., Aranowska, E., Szymańska, A. (2019). Wartość diagnostyczna inter-
netowych próbek zachowań. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej “Katowickie Spotkania Psychometryczne.”, Katowice.

2019 Szymańska, A., & Aranowska, E., Rytel, J. (2019). Systemy ekspertowe w diagnos-
tyce psychologicznej . Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
“Katowickie Spotkania Psychometryczne.”, Katowice.

7.2.2 Psychoterapia
2014 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2014). Cechy pacjenta a przebieg
psychoterapii. Wykorzystanie metody równań strukturalnych do analizy danych
katamnestycznych. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Krajowej
“Aby wystarczająco dobrze żyć”, Poznań

2014 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2014b). Doświadczenie pacjenta
z przebiegu psychoterapii a jej skuteczność. Referat wygłoszony na I Krajowej
Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań



2014 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2014c). Kategorie pacjentów, z
jakimi pracują polscy terapeuci, a stosowane wobec tych pacjentów metody pracy
psychoterapeutycznej. Referat wygłoszony naI Krajowej Konferencji Psychologii
Klinicznej, Poznań

2014 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2014d). Rozbieżność między oczeki-
wanymi i uzyskanymi korzyściami z psychoterapii a skuteczność psychoterapii.
Referat wygłoszony na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań

2016 Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Małgorzata, R., & Krawczyk,
K. (2016). Łączenie metod psychoterapii a rodzaje zaburzeń pacjentów w pracy pol-
skich psychoterapeutów. Referat wygłoszony na II Krajowej Konferencji Psychologii
Klinicznej, Poznań

2016 Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2016). Cechy pacjenta jego doświad-
czenia z psychoterapii i skuteczność psychoterapii. Wykorzystanie metody równań
strukturalnych do analizy danych katamnestycznych. Referat wygłoszony na Kon-
ferencji: Osobowość i temperament a psychoterapia., Warszawa

2018 Grzesiuk, L., Szymańska, A., Jastrzębska, J., Rutkowska, M. (2018). Zależność
między przejawami mobbingu a reakcjami ofiar mobbingu. Referat wygłoszony na III
Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej “Modele uprawiania psychologii
klinicznej w teorii i praktyce.”, Poznań

2018 Szymańska, A., Grzesiuk, L. (2018). Przejawy mobbingu, reakcje na mobbing i
sposoby radzenia sobie z nim przez dzieci uczęszczające do szkoły. Referat wygłos-
zony na III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej “Modele uprawiania
psychologii klinicznej w teorii i praktyce.”, Poznań.

2018 Jastrzębska, J., Grzesiuk, L., Szymańska, A. (2018). Przejawy mobbingu a strategie
radzenia sobie z mobbingiem. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji
Psychologii Klinicznej “Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce.”,
Poznań.

2018 Kot, D., Grzesiuk, L., Szymańska, A. (2018). Style kierowania a przejawy mobbingu
w miejscu pracy. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii
Klinicznej “Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce.”, Poznań.

7.3 Gościnne wykłady i odczyty
2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2015). Badania nad psychoterapią
cechy pacjenta, jego doświadczenia z przebiegu psychoterapii a jej skuteczność.
Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.



2015 w
trakcie

postępowania
o nadanie

stopnia
doktora

Szymańska, A., Dobrenko, K., & Grzesiuk, L. (2015). Badania nad psychoterapią.
Cechy pacjenta, jego doświadczenia z przebiegu psychoterapii a jej skuteczność.
Warszawa: Katedra Psychoterapii, Uniwersytet Warszawski.

2019 Grzesiuk, L., Szymańska, A.(2019). Honorowy wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza
- Badania nad psychoterapią - perpektywa pacjenta i psychoterapeuty. Referat
wygłoszony na Konferencja Naukowa “Stara osobowość nowe czasy”, Warszawa.

8. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji
krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji
9. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących
projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podzi-
ałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwaględnieniem
informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów

2009 przed
doktoratem

Błąd hamowania aktywności dziecka a poczucie własnych kompetencji u
dziecka , projekt finansowany z Grantu na Badania Własne UW, kierownik projektu:
Agnieszka Szymańska, rozliczony.

2010 przed
doktoratem

Trudność wychowawcza a błąd hamowania aktywności dziecka, projekt finan-
sowany z Grantu na Badania Własne UW, kierownik projektu: Agnieszka Szymańska,
rozliczony.

2014–2016 Cechy pacjenta a doświadczenia pacjenta w psychoterapii, projekt finansowany
z Grantu na Badania Własne UW, kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk,
rozliczony.
wykonawca, analizy statystyczne

2015–2017 Integracja w psychoterapii, projekt nie finansowany, kierownik projektu: prof. dr
hab. Lidia Grzesiuk.
wykonawca, analizy statystyczne

2018–2019 Cele wychowawcze a system potrzeb rodziców, projekt finansowany z Grantu
na utrzymanie potencjału badawczego UKSW, kierownik projektu: dr Agnieszka
Szymańska, rozliczony.

10. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzyst-
wach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach

2002 - 2016 Członek Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii PSSiAP .
2017 Honorowy Członek Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

PSSiAP , wyróżnienie otrzymane za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

11. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych lub artystycznych,
w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego
charakteru

2011-2012
przed

doktoratem

Półroczny staż w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Katedry Psychopa-
tologii i Psychoterapii, Wydziału Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego,
Superwizor: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk.



12. Członkostwo w komietetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
wraz z informacją o pełnionych funkcjach (np. redaktora naczelnego, przewod-
niczącego rady naukowej, itp.)

Brak
13. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycznych, w
szczególności publikowanych w czasopismach międzynarodowych

listopad 2016 Studia Psychologiczne, ISSN: 0081-685X, IF: MNiSW: 10 pkt, 1 recenzja.
kwiecień 2016 Journal of Happiness Studies, ISSN: 1389-4978, IF: 1,683. MNiSW: 35 pkt, 1

recenzja.
kwiecień 2016 IEE Access, ISSN, IF: MNiSW: , 1 recenzja.
wrzesień 2016 Journal of Happiness Studies, ISSN: 1389-4978, IF: 1,683. MNiSW: 35 pkt, 1

recenzja.
sierpień 2017 Journal of Happiness Studies, ISSN: 1389-4978, IF: 1,683. MNiSW: 35 pkt, 1

recenzja.
maj 2017 Psychological Reports, ISSN: 0033-2941, IF: 0,83 MNiSW: 15 pkt, 1 recenzja.

kwiecień 2017 Studia Psychologiczne, ISSN: 0081-685X, IF: MNiSW: 10 pkt, 1 recenzja.
luty 2017 Psychological Reports, ISSN: 0033-2941, IF: 0,83 MNiSW: 15 pkt, 1 recenzja.
luty 2017 Studia Psychologiczne, ISSN: 0081-685X, IF: MNiSW: 10 pkt, 1 recenzja.

grudzień 2018 Studia Psychologiczne, ISSN: 0081-685X, IF: MNiSW: 10 pkt, 1 recenzja.
lipiec 2018 Journal of Happiness Studies, ISSN: 1389-4978, IF: 1,683. MNiSW: 35 pkt, 1

recenzja.
lipiec 2018 Studia Psychologiczne, ISSN: 0081-685X, IF: MNiSW: 10 pkt, 1 recenzja.

czerwiec 2018 Psychological Reports, ISSN: 0033-2941, IF: 0,83 MNiSW: 15 pkt, 1 recenzja.
kwiecień 2018 Cogent Education, 1 recenzja.
marzec 2018 Journal of Happiness Studies, ISSN: 1389-4978, IF: 1,683. MNiSW: 35 pkt, 1

recenzja.
styczeń 2018 Studia Psychologiczne, ISSN: 0081-685X, IF: MNiSW: 10 pkt, 1 recenzja.

luty 2019 Journal of Happiness Studies, ISSN: 1389-4978, IF: 1,683. MNiSW: 35 pkt, 1
recenzja.

13.1 Recenzje publikowane
2016 Koczkodaj, W. W., & Szymańska, A. (2016). An exploratory study of the association

between online gaming addiction and enjoyment motivations for playing massively
multiplayer online role-playing games (review). Copmuting Reviews

2016 Szymańska, A. (2016). Resilience Mitigates the Negative Effects of Adolescent
Internet Addiction and Online Risk Exposure. Computing Reviews

2016 Szymańska, A. (2016). Game Addiction from Psychosocial Health Perspective
(review). Computing Reviews

2016 Koczkodaj, W. W., & Szymańska, A. (2016). Demonstrating the validity of the Video
Game Functional Assessment-Revised (VGFA-R) (Review). Computing Reviews.



2016 Szymańska, A. (2016). Mining Online Social Data for Detecting Social Network
Mental Disorders (review). Computing Reviews.

2016 Szymańska, A. (2016). Beyond smartphone overuse: identifying addictive mobile
apps (Review). Computing Reviews.

14. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych progra-
mach międzynarodowych

Było przed doktoratem

15. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących
projekty inne niż okreslone w pkt. II.9.

od 2016 Zespół Badań nad Psychoterapią, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, kierownik zespołu prof. dr hab. Lidia Grzesiuk, zastępca
kierownika zespołu dr Agnieszka Szymańska.

od 2016 Zespół Badań nad Mobbingiem, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, kierownik zespołu prof. dr hab. Lidia Grzesiuk, zastępca
kierownika zespołu dr Agnieszka Szymańska.

16. Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finansowanie
badań, wnioski o przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach
mających charakter naukowy lub dydaktyczny

Brak

III. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospo-
darczym
1. Wykaz dorobku technologicznego
2. Informacja o współpracy z sektorem gospodarczym
3. Uzyskane prawa własności przemysłowej, w tym uzyskane patenty, krajowe
lub międzynarodowe
4. Informacja o wdrożonych technologiach
5. Informacja o wykonanych ekspertyzach lub innych opracowaniach wyko-
nanych na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców

2015 Ekspertyza dla Najwyższej Izby Kontroli, Aranowska, E., Rytel, J., Szymańska,
A. (2015) W sprawie stosowanych w sądownictwie narzędzi diagnostycznych.

6. Informacja o udziale w zespołach eksperckich lub konkursowych
7. Informacja o projektach artystycznych realizowanych ze środowiskami
pozaartystycznymi

IV. Informacje naukometryczne
1) Informacja o punktacji Impact Factor

dane z dnia
25 marca
2020 roku

8,00, impact factor, po doktoracie.



2) Informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy, z oddzielnym uwzględ-
nieniem autocytowań

dane z dnia
25 marca
2020 roku

33, cytowania, 83, autocytowania.
według bazy google scholar

3) Informacja o posiadanym indeksie Hirscha
dane z dnia
25 marca
2020 roku

3, index Hirscha.
według bazy google scholar

4) Informacja o liczbie punktów MNiSW
dane z dnia
25 marca
2020 roku

razem: 499 pkt, przed doktoratem: 8 pkt za rozdziały w książkach; 22 pkt
za inne artykuły recenzowane, po doktoracie:, 130 pkt za książki; 195 pkt za
artykuły z impact factor; 21 pkt za rozdziały w książkach; 123 pkt za inne artykuły
recenzowane.
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