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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

Promotor naukowy
dr hab. Igor Lyubashenko
Imię i nazwisko promotora oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym

Centrum Studiów nad Demokracją
oraz
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Lyubashenko
Profil naukowy promotora (m.in. link
do strony, link do Research Gate i/lub
Academia)


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







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




Obecnie moim głównym obszarem badawczym
jest problematyka tzw. sprawiedliwości
tranzycyjnej (ang. transitional justice) w Europie
Wschodniej. Bardziej szczegółowo, zajmuję się
w/w zjawiskiem w kontekście konfliktu
zbrojnego w ukraińskim Donbasie (obecnie
jestem kierownikiem projektu badawczego pt.
„Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości
tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu
zbrojnego”).
Inne obszary badawcze: procesy przemian
politycznych w Europie Wschodniej (tendencje,
uwarunkowania i skutki zmian), podstawy
behawioralne polityk publicznych.
Uczestniczę także w projektach badawczych
mających na celu wyjaśnienie zachowań
wyborczych (głównie w Polsce).
Z punktu widzenia metodologii, interesuję się
przede wszystkim badaniami jakościowymi,
stosowaniem teorii złożoności w naukach
społecznych.
Szeroko pojmowana problematyka
sprawiedliwości tranzycyjnej – czynniki
wpływające na kształt działań mieszczących się w
tej kategorii, bądź też sprawiedliwość
tranzycyjna jako czynnik przemian
społecznych/politycznych.
Konflikty i sposoby ich rozwiązania; procesy
rekoncyliacji, ich wpływ na rozwój polityczny
społeczeństwa.
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Pamięć zbiorowa, jej znaczenie w dynamice
zjawisk społecznych.
Polityka a prawo.
Pod względem geograficznym: Europa Środkowa
i Wschodnia (choć nie wykluczam n.p. projektów
porównawczych biorących pod uwagę także
przypadki z innych obszarów geograficznych).
Możliwe są też inne tematy – w takim wypadku
proszę o konsultację.

1
Proszę podać liczbę doktorantów,
które promotor byłby w stanie przyjąć
do projektów badawczych
Liczba obecnie prowadzonych
doktoratów:
- w programie ISD
- doktorat z wolnej stopy

1 (w programie ISD)

0
Liczba wypromowanych doktorantów
wraz z rokiem ukończenia doktoratu
0
Liczba otwartych przewodów (w
starym trybie)
Liczba aktualnie pracujących w zespole
doktorantów

0

REKRUTACJA
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

Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem

Metodologia badań jakościowych, mile widziana
umiejętność interpretacji danych ilościowych.
 Konieczna znajomość języka angielskiego, mile
widziana znajomość języka rosyjskiego
(szczególnie jeśli badania miałyby dotyczyć
Europy Wschodniej, obszaru poradzieckiego).
 Mile widziane publikacje (nawet o charakterze
publicystycznym) w obszarze tematycznym,
którego dotyczyłby projekt badawczy;
umiejętność redagowania tekstów i
przygotowywania ich do publikacji.
Otwartość umysłu; chęć współpracy na partnerskich
zasadach, w tym gotowość do współpracy przy
przygotowaniu wspólnych publikacji; punktualność;
obowiązkowość przy realizacji uzgodnionych zadań.
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Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad
doktoratem *


Proszę usunąć niewłaściwe

Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji: *


Wszystkie formy kontaktu

Kontakt mailowy (ilyubashenko@swps.edu.pl)
Spotkanie osobiste

Proszę usunąć niewłaściwe

Proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia dogodnego
terminu spotkania.
Proszę podać daty i godziny w okresie
25 maja– 15 lipca, w których będzie
Pan/i mógł/mogła porozmawiać z
kandydatami

28 maja
13 – 28 lipca
Informacja o ewentualnej
nieobecności (proszę podać daty).

