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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

Promotor naukowy
Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w
centrum/zespole badawczym

prof. dr hab. David Malcolm

Główne publikacje w dziedzinie prozy i poezji
Profil naukowy promotora (m.in. link do strony,
link do Research Gate i/lub Academia)

anglojęzycznej.

Krótki opis obszaru badawczego realizowanego
przez promotora (kilka zdań pozwalających na
zorientowanie się czym się zajmuje) oraz
ewentualny link do strony internetowej
centrum/ zespołu badawczego

Moje główne zainteresowania badawcze są w
dziedzinie powieści, short story oraz poezji w
literaturze brytyjskiej i irlandzkiej. Nie należę do
żadnego aktywnego centrum/zespołu
badawczego.

Potencjalne obszary tematyczne projektów
doktorskich, które promotor byłby w stanie
prowadzić lub temat grantu badawczego, w
którym promotor mógłby zaangażować
doktoranta/ów

Obszary tematyczne: proza kobieca
niekanoniczna XX w.; poezja współczesna
brytyjska i irlandzka 1960-2015; kino brytyjskie
1939-1990; literatura anglożydowska; proza
historyczna i allohistoryczna.

Od 3 do 5.
Proszę podać liczbę doktorantów, które
promotor byłby w stanie przyjąć do projektów
badawczych

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
- w programie ISD
- doktorat z wolnej stopy

2

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu

Jest ich 8 (od 2001 do dziś) - w dziedzinie prozy
współczesnej brytyjskiej oraz irlandzkiej.
Dwa

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie)
Nie dotyczy
Liczba aktualnie pracujących w zespole
doktorantów
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Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z wybranymi przez siebie potencjalnymi
promotorami naukowymi, którzy są członkami centrów i zespołów badawczych (również
nieformalnych).

Warunki, jakie musi spełnić kandydat na
doktoranta w zakresie:
- zainteresowań naukowych,
- kompetencji badawczych,
- dotychczasowych osiągnięć,
- znajomości języka angielskiego,
- kompetencji społecznych,
- dyspozycyjności

Adekwatna znajomość języka angielskiego.
Odpowiednie przygotowanie literaturoznawcze.

Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem
w toku pracy nad doktoratem *


Osobiste spotkania
Proszę usunąć niewłaściwe

Spotkanie osobiste
Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji: *


Proszę usunąć niewłaściwe

Proszę podać daty i godziny w okresie
25 maja– 30 czerwca, w których będzie Pan/i
mógł/mogła porozmawiać z kandydatami

Informacja o ewentualnej nieobecności (proszę
podać daty).

28-30.05
05-06.06
12-13.06
19.06

W środy - w sali S312 od 8.30 do 15.15
oraz w sali N311 od 15.30 do 18.45.
W czwartek - w sali N222 od 13.45 do
17.00.

Będę nieosiągalny w innych terminach niż w/w.

