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Kierownik Centralnego 

Laboratorium Psychologicznego UKSW 

prof. dr hab. Jan F. Terelak

Centralne Laboratorium Psychologiczne (CLP) powstało w 2015 roku jako autorski pomysł prof. dr hab. Jana F. 

Terelaka w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem 

zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-

rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Bazą wyjściową CLP było funkcjonujące od roku 1996 w Instytucie Psychologii UKSW Laboratorium 

Psychologiczne, składające się z dwóch pracowni: Pracowni Naukowo-Dydaktycznej (wyposażonej w roku 1991 w 

pierwszy w Polsce komputerowy system testów psychologicznych autorstwa Jana F. Terelaka i Marka Cieciury, 

zwany Warszawskim Systemem Testów) oraz Pracowni Naukowo-Badawczej, wyposażonej w Wiedeński System 

Testów, zakupiony z Grantu Aparaturowego prof. Jana F. Terelaka, przyznanego przez Ministerstwo Nauki w roku 

2001). Pracownia Naukowo-Dydaktyczna została zlikwidowana w roku 2015 z powodu utraty praw autorskich do 

testów psychologicznych, zaś Pracownia Naukowo-Badawcza pod nową nazwą Pracownia Psychodiagnostyki 

została włączona w nową strukturę  siedmiu pracowni Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW..
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Pracownia Psychologii Eksperymentalnej

W ramach działalności w pracowni możliwe 
będzie:

(1) prowadzenie badań podstawowych:

 procesów poznawczych (np. percepcja, pamięć, 
itp.);

 mechanizmów okoruchowych uwagi wzrokowej, 
jak również złożonych zadań, angażujących 
wyższe procesy poznawcze i decyzyjne;

(2) prowadzenie badań stosowanych, 
dotyczących zagadnień takich jak:

 percepcja reklamy

 wpływ leków na funkcjonowanie poznawcze

 użyteczność aplikacji telefonów komórkowych

 analiza stron internetowych

 rozwijanie lub rehabilitacja umiejętności poznawczych

 wpływ zmęczenia na funkcjonowanie w pracy

 - rehabilitacji dysleksji.

Kierownik:
dr hab. Marek Nieznański



Okulograf SMI Eyetracking RED 250

E prime pokazuje jak można bardziej obiektywnie, inaczej obserwowac rzeczywistość. 



Przykład badań

podstwowych w psychologii percepcji

z wykorzystaniem rejestracji okoruchowej

Obraz Riepina „Nie czekali”



Pracownia Psychodiagnostyki

W ramach działalności w pracowni prowadzone są 
badania:

 predyspozycji osobowościowych do zawodów 
stresowych; 

 mechanizmów psychologicznych efektywnego 
funkcjonowania operatorskiego;

 kosztu psychofizjologicznego pracy w w warunkach 
stresowych;

 wpływu pracy zmianowej na zaburzenia rytmów 
okołodobowych; 

Kierownik:
dr Zdzisław Kobos



Wiedeński System Testów

Czas reakcji

z wyborem



Wiedeński System Testów
- wersja stacjonarna -

Stanowisko badania

osobowości, 

procesów 

poznawczych

Zadanie z Testu 

Ravena

do badania 

inteligencji

płynnej

Zadanie z testu badającego orientacje przestrzenną



Pracownia Psychologii Transportu

W ramach działalności podstawowej w pracowni 
możliwe będzie badanie:

 sprawności psychomotorycznej kierowców w 
wirtualnych, różnorodnych warunkach drogowych;

 zachowań niebezpiecznych dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego z informacja zwrotną;

 wpływu różnych dystraktorów bezpieczeństwa 
drogowego, związanych między innymi z:

 kierowcą (jego doświadczeniem w prowadzeniu 
samochodu osobowego, wiekiem, płcią, stanem 
zdrowia, sprawnością psychomotoryczną i 
intelektualną oraz osobowością),

 pojazdem (systemami wspomagania kierowcy np. 
nawigacją, ergonomią kokpitu oraz innymi 
elementami takimi, jak telefon komórkowy, itp.),

 infrastrukturą drogową (np. oznakowaniem dróg, 
elementami dodatkowymi jak radary, czy z 
rodzajem nawierzchni).

Kierownik: 
dr Monika Małkiewicz



Symulator samochodu osobowego, firma ODIUT 
Automex Sp. z o.o.

System okulograficzny 

(SMI Eyetracking Glasses 2)

Realna jazda

w wirtualnym

świecie



Pracownia Psychologii Transportu c.d…

W ramach działalności stosowanej możliwe będzie:

 Projektowanie i testowanie systemów zwiększających 
bezpieczeństwo jazdy, np. ostrzegania przed zbliżającą 
się przeszkodą, regulowania prędkości pojazdu, 
informowania o obiektach znajdujących się w tzw. 
martwym punkcie,

 Projektowanie i testowanie systemów monitorujących 
parametry fizjologiczne kierowcy i analizujących stopień 
jego sprawności (np. stan czuwania, poziom 
agresywności),

 Projektowanie i testowanie ergonomii kokpitu 
samochodowego oraz innych elementów 
wspomagających jazdę (np. nawigacje samochodowe, 
antysleep system, itp.).

 Ekspertyzy powypadkowe dla sądu i ubezpieczycieli.



Przykład badań stosowanych

w psychologii transportu i ergonomii 

lotniczej



Mobilny system testów: 

-komputer przenośny typu 

notebook z 15-15,6 - calowym 

ekranem 

-oprogramowanie WTS oraz 

testy1 

- urządzenia reakcyjne: panel Ue, 

pedały reakcyujne Ft, pedały 

reakcyjne Fp-A, klucz sprzętowy, 

słuchawki H-Set 

- walizka transportowa 

WTSKOFF 

WIEDEŃSKI SYSTEM TESTÓW

- wersja mobilna do badania kierowców -



Pracownia Wariograficzna

W ramach działalności podstawowej
będą prowadzone badania:

 nad kłamstwem i jego wykrywaniem (np. 
w specyficznych grupach młodzieży 
niedostosowanej społecznie

 nad uwarunkowaniami kłamstwa (np.  
osobowościowymi, intelektualnymi,  
systemem wartości, itp.).

W ramach działalności stosowanej
będą prowadzone:

- ekspertyzy sądowe w zakresie zeznań 
świadka i oskarżonego.

Kierownik:
dr hab. Waldemar Wożniak, prof. UKSW



Wariograf Stoelting CPS PRO



POLIGRAF
monitorujący 7 

parametrów

fizjologicznych

w sytuacji 

neutralnej i

krytycznej



Pracownia Psychofizjologii

Kierownik:
mgr Dominik 
Gołuch

W ramach działalności podstawowej będą prowadzone 
badania:

- kosztu fizjologicznego w sytuacjach stresowych;

- fizjologicznych korelatów emocji w różnorodnych 

sytuacjach normalnych (np. percepcja reklamy) lub 

stresowych (np. rywalizacja sportowa, egzamin, itp..);

- efektywności treningu różnych funkcji poznawczych, jak 

np. uwagi, pamięci, itp.

W ramach działalności stosowanej będą prowadzone 
badania:

-skuteczności efektów terapii farmakologicznej 
nadpobudliwości (np.. ADHD);
- skuteczności psychoterapii w nerwicach, depresji, 
itp.).



Biofeedback: ProComp Infiniti System

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne: (a) jako koncepcja – oparta jest na  
izomorfizmie psychofizycznym; (b)  jako metoda diagnostyczna - polega na 
monitorowaniu za pomocą odpowiednich urządzeń technicznych aktualnego stanu 
fizjologicznego i dostadostarczaniu człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o 
zmianach jego zmianach (c)  jako metoda terapeutyczna -.polegająca na podawaniu 
pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego organizmu (w
postaci wizualnej lub akustycznej) w celu nauczenia się modyfikowania funkcji, które 
zwykle są poza naszą świadomą kontrolą.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biznes


Psychogalwanometr oraz 
pulsometry sportowe



Pracownia Badań Online

Kierownik: 
dr Tomasz Rowiński

W ramach działalności pracowni możliwe 
będzie:
• badania normalizacji kwestionariuszy 
psychologicznych na dużych próbach;
• badanie czytania ze zrozumieniem 
instrukcji;
• badania nad strukturą osobowości i  
relacji pomiędzy osobowością a innymi 
zmiennymi psychologicznymi;
• badania nad zachowaniami online;
• badania międzykulturowe;
• badania strategii graczy gier sieciowych.



BADANIA PSYCHOLOGICZNE ONLINE



Pracownia Metodologii Badań 
i Analizy Danych

Kierownik: 
dr Monika Mynarska 

W ramach działalności pracowni możliwe jest 
wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania 
statystycznego (m.in.: rozszerzony pakiet Statistica, 
Mplus, LISREL, Atlas.ti, MAXQDATA, Leximancer). Daje 
to możliwość przeprowadzania:
• zaawansowanych analiz statystycznych, w tym 
budowania matematycznych modeli procesów 
psychologicznych i zjawisk społecznych;
• analiz psychometrycznych, w tym konstruowania i 
adaptowania testów do pomiaru cech psychologicznych 
oraz tworzenia wersji skróconych testów (m.in. 
wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji);
• analiz materiału jakościowego: tekstu, materiału audio 
i video.
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