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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

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

Sylwiusz Retowski, Uniwersytet SWPS, Wydział
Zamiejscowy w Sopocie

https://www.researchgate.net/profile/Sylwiusz_Retowski
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

Interesuje mnie głównie sposób funkcjonowania
pracowników w zmieniających się warunkach pracy
(sytuacja zmiany organizacyjnej/ niepewności pracy)
oraz konstruktywne działania pracowników w firmie
(patrz model EVLN). Zajmuję się również problematyką
milczenia w organizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem roli przywództwa.
http://badania.net/scl/people/

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

Psychologiczne uwarunkowania implementacji zmian
organizacyjnych
Psychologiczna rola milczenia organizacyjnego

1-2 osoby
Proszę podać liczbę doktorantów,
które promotor byłby w stanie
przyjąć do projektów badawczych
Liczba obecnie prowadzonych
doktoratów:
- w programie ISD
- doktorat z wolnej stopy

Program ISD - 1 osoba
Z wolnej stopy – 1 osoba

1 doktorant – 2018
Liczba wypromowanych
doktorantów wraz z rokiem
ukończenia doktoratu
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1 doktorant
Liczba otwartych przewodów (w
starym trybie)
Liczba aktualnie pracujących w
zespole doktorantów

2 doktorantów

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

1. Zainteresowanie opisaną tematyką
2. Motywacja do pracy naukowej
3. Posiadanie kompetencji w zakresie metodologii i
statystyki bądź silna motywacja do zdobycia kompetencji
w tym zakresie
4. Cenna - możliwość przeprowadzenia badań
w konkretnych organizacjach
5. Wymagana - znajomość języka angielskiego, dyż
literatura dostępna jest głównie w tym języku.

Preferencje i oczekiwania w
zakresie współpracy z
doktorantem
Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad
doktoratem *

Wewnętrzna motywacja do pracy oraz chęć podnoszenia
kompetencji badawczych



sylwiusz.retowski@swps.edu.pl; dalej możliwe pozostałe formy
kontaktu: telefon/Skype/ spotkanie osobiste.

Proszę usunąć niewłaściwe

Preferowana forma kontaktu w
trakcie rekrutacji: *


Na początek kontakt mailowy e-mail:

1.
2.
3.
4.

Kontakt mailowy
Kontakt telefoniczny
Skype
Spotkanie osobiste

Proszę usunąć niewłaściwe

Proszę podać daty i godziny w
okresie
25 maja– 15 lipca, w których
będzie Pan/i mógł/mogła
porozmawiać z kandydatami

Do dyspozycji jestem w każde piątkowe konsultacje (Sopot);
regularnie reaguję na maile;

Informacja o ewentualnej
nieobecności (proszę podać daty).

Nie będę dostępny pomiędzy 22 lipca a 18 sierpnia.

