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www. doktor anc ki e. pl

ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO GŁÓ WNEG O PROMOTORA NAUKO WEGO
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych
Nazwa centrum badawczego (lub grupy
badawczej), którym kieruje Promotor lub jest w
nim członkiem1
Imię i nazwisko promotora
Profil naukowy promotora (m.in. link do
ORCID, link do strony, link do Research Gate
i/lub Academia), ostatnie publikacje,
zrealizowane i realizowane granty badawcze

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
psychologia) i/lub centrum badawcze
Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez promotora (kilka zdań
pozwalających na zorientowanie się, czym się
zajmuje) oraz ewentualny link do strony
internetowej/zespołu badawczego
Potencjalne obszary tematyczne projektów
rozpraw doktorskich, które promotor byłby w
stanie prowadzić lub temat grantu
badawczego, w którym promotor mógłby
zaangażować doktoranta/ów

Uniwersytet SWPS Warszawa
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych,
Katedra Anglistyki
Jerzy Sobieraj
Ostatnie publikacje:
 „Invertion, Conversion, and Reversion in
Ellen Glasgow’s The Deliverance.” Ed.
Agnieszka Pantuchowicz and Anna Warso.
Culture(s) and Authenticity: The Politics od
Translation and the Poetics of Imitation.
Berlin, New York, Oxford: Peter Land,
2017. 87-95.
 „Southern Antebellum Plantation: Home,
Prison, Enterprise?” Kultura Popularna
50.1 (2018_. 39-46.
 „Lynching, Memmory, and Memorials.”
Polish Journal for American Studies. 13
(Spring 2019). 13-25.
 „Protesting Lynching: The Anti-lynching
Campaigns of the Early NAACP.” Ed.
Elżbieta Muskat-Tabakowska and
Agnieszka Pantuchowicz. Protest and
Dissent: Conflicting Spaces in Translation
and Culture. Berlin New York, Oxford:
Peter Lang, 2020. 237-245.
 Realizowany grant BST
Literaturoznawstwo

Literatura amerykańskiego Południa, African
American Studies

Jak wyżej

1

Kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych musi uzyskać na piśmie rekomendację centrum badawczego
(lub grupy badawczej), że w momencie wygranej rekrutacji staje się członkiem zespołu.

1 | Str ona

Liczba osób, które promotor planuje przyjąć do
projektów badawczych:

ze stypendium w
grantach oraz liczba
miesięcy
stypendium dla
doktoranta

bez stypendium w
grantach

1
Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
 w programie ISD
 w Szkole Doktorskiej
 w programie ICT & Psychology
 w trybie eksternistycznym
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu
Liczba otwartych przewodów (w starym trybie)
Liczba doktorantów aktualnie pracujących w
zespole

1 (otwarty przewód)

1 (2006)

1

REKRUTACJ A
Kandydaci na do ktorantó w po winn i skon taktować się z wybranymi prz ez
siebie po tencjalnymi promotorami nauko wymi, którzy są członkami cen tów
i zespo łów badawczych
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych;
kompetencji badawczych; dotychczasowych
osiągnięć; znajomości języka angielskiego;
kompetencji społecznych; dyspozycyjności
Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy
Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad doktoratem

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w trakcie rekrutacji
Preferowane daty i godziny w okresie
marzec-czerwiec 2020 w celu przeprowadzenia
rozmowy z kandydatem na doktoranta
Informacja o ewentualnej nieobecności (ze
wskazaniem daty)

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 Ocena na dyplomie min. plus 4,
 Zainteresowania naukowe jak wskazano
wyżej
 Duża dyspozycyjność
Gotowy pomysł roboczy kandydyata
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Kontakt mailowy
Kontakt telefoniczny
Osobiste spotkania
Wszystkie formy kontaktu
Kontakt mailowy
Osobiste spotkania, o ile sytuacja pozwoli

Trudno przewidzieć – 18 lub 21 czerwca,
godzina do ustalenia, jeśli sytuacja pozwoli
mailowo
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