Formularz zgłoszeniowy dla potencjalnego promotora zainteresowanego
sprawowaniem opieki nad osobami przygotowującymi się do uzyskania
stopnia doktora w ramach trybu eksternistycznego w Uniwersytecie SWPS
w w w.d okto ran cki e. co m

OPIEKUN NAUKOWY W TRYBIE MODUŁÓW EKSTERNISTYCZNYCH
Imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz
afiliacja i link do profilu naukowego
Imię i nazwisko ko-promotora oraz afiliacja
i link do profilu naukowego
Imię i nazwisko promotora pomocniczego oraz
afiliacja i link do profilu naukowego
Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
psychologia) i instytut naukowy i/lub katedra
Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez opiekuna (kilka zdań
pozwalających na zorientowanie się czym się
zajmuje) oraz ewentualny link do strony
internetowej
Obszary tematyczne projektów rozpraw
doktorskich, które opiekun byłby w stanie
prowadzić w trybie eksternistycznym

Liczba osób, jaką chciałby przyjąć potencjalny
promotor w roku akademickim 2020/2021
w ścieżce eksternistycznej w odniesieniu do
liczby osób, nad którymi obecnie promotor
sprawuje opiekę na III poziomie kształcenia
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 osobami
zainteresowanymi ścieżką eksternistyczną

Profil naukowy potencjalnego promotora:
ostatnie publikacje, zrealizowane i realizowane
granty badawcze

Prof. dr hab Klaus Bachmann
Uniwersytet SWPS
https://www.swps.pl/klaus-bachmann

Nauki o polityce i administracji, Instytut Nauk
Społecznych
Porównawcze studia nad rozliczeniem
przeszłości, transitional justice, International
Criminal Justice, colonialism,
Porównawcze studia nad rozliczeniem
przeszłości, transitional justice, International
Criminal Justice, colonialism, najnowsza
historia polityczna Niemiec, Polski, Belgii,
Holandii, Austrii, Namibii, Rwandy i
Poludniowej Afryki, reformy traktatowe UE,
procesy decydyjne w UE
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Czytać i pisać po angielsku

samodzielność
1. Kontakt mailowy kbachmann@swps.edu.pl
2. Kontakt telefoniczny NIE
3. Osobiste spotkania TAK
4. Wszystkie formy kontaktu
Kilka projektów NCN i PNFN dot. historii
kolonialnej Namibii, RPA, historii Rwandy, i
międzynarodowych trybunałów karnych (dla
Rwandy i dla byłej Jugosławii) i zmian wartości
w Niemczech i Polsce
Ostatnie publikacje:
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Klaus Bachmann: Genocidal Empires.
German Colonialism in Africa and the Third
Reich. Berlin: Peter Lang 2018.
Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko: The
Puzzle of Transitional Justice in Ukraine.
The International Journal of Transitional
Justice 2/2017.
Impact Factor: 1,52
Klaus Bachmann: Germany’s colonial policy
in German South-West Africa from the
perspective of International Criminal Law.
Journal of Southern African Studies 2 / 2017,
pp. 27-43.
Impact Factor: 0,676
Klaus Bachmann et al.: Like dust before the
wind, or, the winds of change? The influence
of International Criminal Tribunals on
narratives
and
media
frames.
The
International Journal of Transitional Justice
2/2019. Impact Factor: 1,52.
Klaus
Bachmann,
Aleksandar
Fatić:
"Accepting the Political Face of International
Criminal Justice", in International Journal of
Law, Crime and Justice 2019.Impact Factor:
0,724.
Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko, Vjeran
Pavlaković, Grażyna Baranowska, Christian
Garuka: The puzzle of punitive memory laws.
East European Politics and Societies
(accepted for pbulication) Impact Factor:
0.817
Klaus Bachmann, Gerhard Kemp, Irena
Ristić, Vjeran Pavlaković, Jovana Mihajlović
Trbovc, Christian Garuka: International
Criminal
Tribunals
as
Triggers
of
Institutional
Reform.
Journal
of
International Criminal Justice, (accepted for
publication) Impact Factor: 1,020.

Liczba osób aktualnie pracujących nad
doktoratem w zespole promotora
Liczba wypromowanych doktorantów wraz
z rokiem ukończenia doktoratu

Promotor nie ma zespołu
4 (2010, 2012, 2015, 2019)
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