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1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): 

Nazwa uczelni oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wy-
dział Pedagogiki i Psychologii (2003) 
 

Dzienne studia magisterskie na kierunku: Psycholo-
gia; Specjalność: Stosowana Psychologia Społeczna  

Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. 
Wańkowicza w Warszawie (2002) 

Studia licencjackie na kierunku politologia i nauki 
społeczne; specjalność dziennikarstwo 
 

 

2. Stopnie i tytuły naukowe (rok uzyskania stopnia naukowego dr, dr hab., uczelnia, ty-

tuł pracy dr i hab., tytuł profesora):  

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki Psychologii; doktor 

nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2008r.). Tytuł rozprawy: „Obywatelska orien-

tacja wartościująca a ustosunkowanie się jednostki wobec norm prawnych”. Promotor: prof. 

dr hab. Stanisław Kowalik. 

 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): psychologia zarzą-

dzania, psychologia społeczna, psychologia prawa, psychologia pracy 



4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodo-

wych): Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): --- 

6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recen-

zje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora): --- 

7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania):  

• psychologia prawa (kultura prawna w ujęciu psychologicznym, socjalizacja 

prawna) 

• psychologia polityczna (determinanty i korelaty obywatelskiej orientacji war-

tościującej) 

• zarządzanie organizacją i personelem, metody jakościowe i ilościowe z zarzą-

dzaniu 

• metody rozwoju i diagnozy kompetencji psychospołecznych 

• psychologia ucznia i nauczyciela 

• neuropsychologia 

• neuromarketing 

 

8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane  

z programów operacyjnych, z programów ramowych UE):  

 

• m.in. udział w realizacji projektów: „Voucher badawczy”, projektów szkole-

niowych i doradczych realizowanych w ramach POKL, projektów innowacyj-

nych (np. opracowanie e-usługi w ramach POIG). 

 

9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

 
Koc, R. (2014). Wybrane problemy psychologicznego funkcjonowania nauczyciela-
wychowawcy. w: A. Kozubska, R. Koc, P. Ziółkowski, (red.). Nauczyciel w drodze do 
profesjonalizmu. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG. 
 
Koc, R. (2011). Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów, W: S. Kowalik (red.), Psycholo-
gia ucznia i nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

 
Koc, R. (2011). Konflikty w środowisku szkolnym, W: S. Kowalik (red.), Psychologia 
ucznia i nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
 



Koc, R. (2011). Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym, W: S. Ko-
walik (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 
 
Zirk-Sadowski, M. Gomułowicz, A., Koc, R., Kowalik, S. (2010). Sędzia sądu admini-
stracyjnego a idea prawa. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2(29). 
 
Koc, R. (2008). Poczucie jakości życia a ustosunkowanie się jednostki wobec norm 
prawnych. W: S. Kowalik (red.), Autorytety w życiu codziennym, Bydgoszcz: Wydawnic-
two Uczelniane WSG, (229-256). 
 
Koc, R., Mazur, Ł. (2007). Psychologia kobiety czy psychologia dla kobiet – specyfika 
wiedzy psychologicznej we współczesnej polskiej prasie kobiecej na podstawie treści 
wybranych tytułów prasowych. W: B. Aouil, W. J. Maliszewski (red.), Media – komuni-
kacja: Zdrowie i psychologia, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek. 
 
Koc, R., (2006). Obywatelska orientacja wartościująca a gotowość udziału w wyborach 
politycznych. W: A. Bronowicka (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w 
obliczu wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005, Opole: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Opolskiego. 
 
Koc, R., (2006). Zjawisko zmęczenia w badaniach międzykulturowych – psychospołecz-
na analiza intensywności oraz zakresu zmęczenia wśród mieszkańców Polski i Czech. W: 
R. Kijak, A. Froelich (red.), Dialog o wybranych problemach współczesnego świata, 
Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. 
 
Koc, R. (2006). Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania personifikacji procesów politycz-
nych. W: J. Klebaniuk (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Wrocław: Ofi-
cyna Wydawnicza ATUT. 

 

10. Uzyskane patenty (jeżeli są): ---- 

11. Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć – wykłady, konwersatoria, 

seminaria): psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia pracy, wprowa-

dzenie do psychologii osobowości, psychologia zarządzania,  

 

 


