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Formularz do rekrutacji – promotor i promotor pomocniczy
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

Mobility Research Group
Igor Lyubashenko
ORCID ID: 0000-0003-0404-5460
Zrealizowane projekty:
 NCN Sonata, Stosowanie mechanizmów
sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach
trwającego konfliktu zbrojnego, nr
2016/23/D/HS5/02600 (VII.2017 – X.2019)
Ostatnie publikacje:
 Lyubashenko, Igor (forthcoming), “To
punish or not to punish? Ukraine’s
approach to retribution for crimes
associated with the Donbas conflict and its
potential meaning for national
reconciliation”, Nationalities Papers. The
Journal of Nationalism and Ethnicity.
 Lyubashenko, Igor (forthcoming),
Ukraine's Search for Justice in the Shadow
of the Donbas Conflict: Strategic Reforms
or Crisis Management?, Peter Lang.
 Fatic Aleksandar, Bachmann Klaus and
Lyubashenko Igor (eds.) (2018),
Transitional Justice in Troubled Societies,
Rowman & Littlefield.
 Kemp Gerhard and Lyubashenko Igor
(2018), The Conflict in Ukrainian Donbas:
International, Regional and Comparative
Perspectives on the Jus Post Bellum
Options, In: Sayapin Sergey and
Tsybulenko Evhen (eds.), The Use of Force
against Ukraine and International Law Jus
Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum,
T.M.C. Asser Press.

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
psychologia) i/lub centrum badawcze

Nauki socjologiczne, nauki o polityce i
administracji.

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.
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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

Liczba osób, które promotor planuje przyjąć do
projektów badawczych:

Współpraca z Centrum Badań nad Ekonomiką
Miejsc Pamięci oraz Centrum Studiów nad
Demokracją.
Interesuję się problematyką rozwoju
politycznego i tranzycji, sposobami radzenia
sobie społeczeństw ze spuścizną konfliktów i
przemocy, metodologią badań jakościowych w
naukach społecznych (w szczególności –
Qualitative Comparative Analysis, ProcessTracing, complexity-informed research).
Inne obszary zainteresowań:
 Konflikty i sposoby ich rozwiązania;
procesy rekoncyliacji, ich wpływ na rozwój
polityczny społeczeństwa.
 Pamięć zbiorowa, jej znaczenie w
dynamice zjawisk społecznych.
 Polityka a prawo.
Problem osób wewnętrznie przesiedlonych
(internally displaced persons) w kontekście
konfliktu w Donbasie (w tym analiza
porównawcza wybranych aspektów problemu z
innymi przypadkami)
ze stypendium w
grantach oraz liczba
bez stypendium w
miesięcy
grantach
stypendium dla
doktoranta
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

1 (w programie ISD)

0
0
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

 Metodologia badań jakościowych, mile
widziana umiejętność interpretacji danych
ilościowych.
 Konieczna znajomość języka angielskiego,
oraz języka rosyjskiego i ukraińskiego
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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)

(szczególnie jeśli badania miałyby dotyczyć
w/w tematu).
 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.
Wszystkie formy kontaktu
Kontakt mailowy (ilyubashenko@swps.edu.pl)
Spotkanie osobiste
Proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia
dogodnego terminu spotkania (dokładny termin
może być uzależniony m.in. od zmieniającej się
sytuacji epidemicznej).
Planowana nieobecność 06-19 lipca 2020.
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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTO RA POMOCNICZEGO 2
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych
Nazwa centrum badawczego (lub grupy
badawczej), którym kieruje Promotor lub jest w
nim członkiem3
Imię i nazwisko promotora pomocniczego
Profil naukowy promotora pomocniczego
(m.in. link do ORCID, link do strony, link do
Research Gate i/lub Academia), ostatnie
publikacje, zrealizowane i realizowane granty
badawcze

Immobility Research Group
Dominika Blachnicka-Ciacek
https://orcid.org/0000-0002-8457-388X
Blachnicka-Ciacek, D., Occupied From Within:
Embodied memories of the occupation,
resistance and survival among diaspora
Palestinians, Emotion, Space & Society (open
access:
https://doi.org/10.1016/j.emospa.2019.10065
3)
Rishbeth, C., Blachnicka-Ciacek, D. and Darling,
J. (2019) Participation and wellbeing in
urban greenspace: ‘curating sociability’ for
refugees and asylum seekers, Geoforum (open
access: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.20
19.07.014)
Blachnicka-Ciacek, D. (2018) Palestine as a
'state of mind’: second-generation Polish and
British Palestinians search for home
and belonging, Journal of Ethnic and Migration
Studies
(https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1369
868)
Blachnicka-Ciacek, D. (2020) ‘How not to eat
human stories: ruts, complicities and methods
of visual representations of refugees’ in.
Brickell, K. et al. (eds) Handbook of
Displacement, Palgrave Macmillan

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
psychologia) i/lub centrum badawcze
Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez promotora pomocniczego
(kilka zdań pozwalających na zorientowanie się,
czym się zajmuje) oraz ewentualny link do
strony internetowej/zespołu badawczego

Nauki socjologiczne
Jestem socjolożką wizualną. Zajmuję się
badaniem relacji między miejscem,
przestrzenią i pamięcią w kontekstach
migracyjnych i uchodźczych. W sposób
szczególny interesują mnie:
 antropologia migracji i pamięci o
migracjach, emocjonalne i afektywne
aspekty doświadczeń migracyjnych

2

Promotor pomocniczy powinien się zgłosić tylko we współpracy z promotorem głównym.
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.
3
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szczególnie na lub z obszarów objętych
konfliktem lub terenów postkonfliktowych
 integracja migrantów i uchodźców w
miastach ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni publicznej
 innowacje metodologiczne w badaniu
mobilności, partycypacyjne i wizualne
metody badań nad migracją i pamięcią
Potencjalne obszary tematyczne projektów
rozpraw doktorskich, które promotor
pomocniczy byłby w stanie prowadzić lub
temat grantu badawczego, w którym promotor
mógłby zaangażować doktoranta/ów

Liczba osób, które promotor pomocniczy byłby
w stanie przyjąć do projektów badawczych:

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów
(jako promotor pomocniczy):
 w programie ISD
 w Szkole Doktorskiej
 w programie ICT & Psychology
 w trybie eksternistycznym
Liczba wypromowanych doktoratów jako
promotor pomocniczy wraz z rokiem
ukończenia doktoratu
Liczba otwartych przewodów, w których
oficjalnie uwzględniony jest promotor
pomocniczy (w starym trybie)
Liczba doktorantów aktualnie pracujących w
zespole

j.w.

ze stypendium w
grantach oraz liczba
miesięcy
stypendium dla
doktoranta

bez stypendium w
grantach

0

0

0

0

0

0

REKRUTACJ A
Kandydaci na do ktorantó w po winn i skon taktować się z wybranymi prz ez
siebie po tencjalnymi promotorami nauko wymi (głównym i i pomocniczym i) ,
którzy są c złonkami cen trów
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

 umiejętność czytania tekstów naukowych po
angielsku z obszaru nauk społecznych
 umiejętność krytycznego czytania tekstów i
stawiania własnych hipotez naukowych
 ciekawość pracy empirycznej

1. Kontakt mailowy dblachnickaciacek@swps.edu.pl
2. Kontakt telefoniczny
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Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w trakcie rekrutacji

3.
4.
1.
2.
3.
4.

Osobiste spotkania
Wszystkie formy kontaktu
Kontakt mailowy
Kontakt telefoniczny
Osobiste spotkania
Wszystkie formy kontaktu

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