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1. Wykształcenie: 

2000-2004 - Tytuł magistra psychologii, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego,  

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Bydgoszcz; ”Rzetelność kwestionariusza do badania stylu 

przywiązania u osób dorosłych w relacji z członkami rodziny” 

 

2. Stopnie i tytuły naukowe: 

2013 - Stopień doktora nauk społecznych w psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkie-

go, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Bydgoszcz;  „Sposoby reagowania młodzieży na presję 

społeczną jako funkcja różnic indywidualnych w oporowości psychologicznej i czynników sy-

tuacyjnych” 

 

3. Zainteresowania naukowe: 

Psychologia rozwoju człowieka, psychologia wychowawcza, neuropsychologia, psy-

chosomatyka, wspieranie rozwoju. 

 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne 

 

5. Pełnione funkcje: 

Wykładowca, koordynator modułu „Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia” na 

SWPS w Poznaniu. 
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6. Tematyka naukowo-badawcza: 

 Zachowania rodzicielskie a rozwój osobowości w adolescencji 

 Sposoby reagowania młodzieży na presję społeczną jako funkcja oporowości 

oraz czynników sytuacyjnych 

 Wpływ jakości przywiązania na siłę i sposoby przejawiania oporu psycholo-

gicznego wśród nastolatków 

 Zachowania pokoleniowe oraz relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi 

 Opór psychologiczny młodzieży: rola źródła i kierunku przekazu społecznego 

 Modele umysłowe i system behawioralny przywiązania w bliskich relacjach 

młodzieży 

 

7. Dorobek naukowy: 

Hibner A. (2014). Opór psychologiczny a oporowość – próba systematyzacji pojęć i 

podejść badawczych. Polskie Forum Psychologiczne, praca w recenzji. 

Hibner A. (2013). Reagowanie oporem w sytuacji nacisku społecznego a wiek i płeć 

młodzieży. W: D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży w 

sytuacjach społecznych. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, War-

szawa: Wydawnictwo Difin, s. 200-214. 

Hibner A. (2011). Sposoby reagowania młodzieży na presję społeczną, jako funkcja 

różnic indywidualnych w  oporowości  psychologicznej oraz źródła presji. W: D. Bo-

recka-Biernat (red.), Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trud-

nych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 61-79.  

Rokowska A. (2008). Recenzja książki: Tomasz Niemirowski (2008). O naturze i 

wspomaganiu rozwoju umysłowego. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie, W: Polskie Forum Psychologiczne, tom: 13, Nr 2. 

Rokowska A. (2008). Opór psychologiczny młodzieży: rola źródła i kierunku przeka-

zu społecznego. Psychologia rozwojowa, T.13, Nr 2, 47-56. 

Rokowska A. (2007). Recenzja książki: Anna Oleszkowicz (2006). Bunt młodzieńczy. 

Uwarunkowania. Formy. Skutki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. W: 

Polskie Forum Psychologiczne, tom 12, Nr 1. 

Rokowska A. (2006). Recenzja książki: Mieczysław Plopa (2005). Psychologia 

rodziny: teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-

Ekonomicznej. W: Polskie Forum Psychologiczne, tom 11, Nr 2.  

Rokowska A., Słapińska J. (2003). W poszukiwaniu syndromu globalnego myślenia 

społecznego. Analiza percepcji i oceny trzech aktów terrorystycznych: „nowojorskie-

go”, „palestyńskiego”, „moskiewskiego”. W: A. Ratajska, A. Szmaus, M. Michalak 

(red.), Psychologia terroryzmu i innych krytycznych zjawisk społecznych. Bydgoszcz, 

Wydawnictwo Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Społecznej, IP AB. 

Rokowska A. (2001). Ukryta teoria osobowości psychologów. W: A. Ratajska, A. 

Szmaus (red.), Percepcja roli zawodowej psychologa. Bydgoszcz, Wydawnictwo Stu-

denckiego Koła Naukowego Psychologii Społecznej, IP AB; 

Rokowska A. (2000). Preferencje psychologów udzielających pomocy w zakresie rela-

tywistycznej i uniwersalistycznej orientacji moralnej. W: S. Kowalik, M. Kubiak 

(red.), Etyczne aspekty pracy psychologów. Poznań, Wydawnictwo Studenckich Kół 

Naukowych, IP UAM. 



8. Zajęcia dydaktyczne: 

Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień - konwersatoria 

Kryzysy rozwojowe i egzystencjalne - wykład 

Metody badania rozwoju – konwersatoria 

Psychologia ogólna – wykład, konwersatoria  

Psychologia rozwoju człowieka – wykład, seminarium 

Psychologia traumy – wykład 

Psychologia wychowawcza – wykład 

Psychoprofilaktyka rodziny – wykład 

Psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze – wykład, konwersatoria 

Zaburzenia wieku rozwojowego – wykład 

 


