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1. Wykształcenie  

2000-2004 studia doktoranckie, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 

(obecnie UKW), dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii 

1996-2000 studia magisterskie (odbywane w przyspieszonym toku indywidualnym), 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (obecnie UKW), mgr psychologii 

2. Stopnie i tytuły naukowe 2004 – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, 

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (obecnie Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego) 

3. Zainteresowania naukowe gerontopsychologia, psychologia człowieka dorosłego, 

psychologia poznawcza, kognitywistyka, psychologia osobowości, metodologia badań 

w naukach społecznych i statystyka 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:  

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcja Psychologii Rozwojowej 

Stowarzyszenie MONAR, Oddział w Bydgoszczy 

5. Pełnione funkcje: --- 

6. Kształcenie kadry naukowej liczba wypromowanych magistrów: 34 

7. Tematyka naukowo-badawcza: funkcjonowanie poznawcze i osobowościowe osób 

starszych oraz możliwości jego wspierania, postawy jawne i utajone wobec osób star-

szych, społeczny obraz starości i człowieka starszego, czas psychologiczny, osobo-

wość 



8. Realizowane projekty:  

2012-2013 Kontrola poznawcza i procesy automatyczne jako odmienne strategie w funk-

cjonowaniu poznawczym osób starszych o różnym poziomie funkcji wykonawczych, 

grant na badania młodych pracowników i doktorantów, Uniwersytet Kazimierza Wielkie-

go w Bydgoszczy, kierownik 

2011-2013 Porównanie aktywności mózgowej podczas wykonania wersji kategorialnej i 

literowej zadania oceniającego fluencję słowną - badania neuroobrazowe metodą PET, 

kierownik (wspólnie z dr M. Wiłkość) - projekt realizowany we współpracy z Zakładem 

Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy 

2011-2012 Trafność przekonań osób starszych na temat postaw społecznych wobec ich 

grupy wiekowej, grant na badania młodych pracowników i doktorantów, Uniwersytet Ka-

zimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik 

 

9. Dorobek naukowy Wykaz publikacji za ostatnie 5 lat: 

Zając-Lamparska, L. (2012). Stosunek wobec starości i ludzi starszych wśród senio-

rów oraz ich wnuków: różnice i powiązania międzypokoleniowe. Społeczeństwo i Rodzi-

na, 31, 2 (w druku). 

Zając-Lamparska, L. (2012). Oswoić demencję. Warszawa: Parpamedia. (broszura 

informacyjna)  

Zając-Lamparska, L. (2012). Depresja w starszym wieku. Warszawa: Parpamedia. 

(broszura informacyjna) 

  Zając-Lamparska, L. (2011). Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się. 

W: J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki (s. 419-

431). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

Zając-Lamparska, L. (2011). Czas jako kryterium opisu oraz mechanizm regulacji 

ludzkiego zachowania - problematyka czasu w psychologii. Przegląd Naukowo-

Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, 13, 4, 111-124. 

  Zając-Lamparska, L. (2010). Specyfika perspektywy temporalnej w okresie wcze-

snej i późnej dorosłości. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju 

człowieka. Tom III. (s. 155-176). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL 

JPII. 

Zając-Lamparska, L. (2010). Możliwości wspomagania pamięci osób starszych po-

przez trening. W: M. Sobczak-Michałowska, A. Kozubska (red.). Budowanie systemu 



wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia (s. 63-76). Bydgoszcz: Wydawnictwo 

Uczelniane WSG w Bydgoszczy. 

Zając-Lamparska, L. (2008). Współczesny obraz człowieka starszego wśród mło-

dych dorosłych. Polskie Forum Psychologiczne, 13, 2, 124-140. 

Zając-Lamparska, L. (2008). Postawy utajone wobec osób starszych, przejawiane w 

trzech grupach wiekowych: wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Psychologia Rozwojo-

wa, 13, 3, 91-102. 

 

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

11. Zajęcia dydaktyczne  

Opieka paliatywno-hospicyjna (wykład, konsultacje) 

Psychologia rozwoju człowieka (wykład) 

 


