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 DOKTORATU EKSTERNISTYCZNEGO
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 2019/2020
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

Krzysztof Jaskułowski
https://www.researchgate.net/profile/Krzyszto
f_Jaskutowski
Piotr Majewski
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_M
ajewski

Nauki socjologiczne
Nauki o kulturze i religii
Badania nad polityką pamięci historycznej w
Polsce, a także w innych krajach.
Kwestie nacjonalizmu, zwłaszcza w kulturze
popularnej, a także narodowe symboliki i
mitologie.
Problematyka migracji, zwłaszcza stosunek do
migrantów oraz uchodźców.
 Nacjonalizm, tożsamość narodowa
 Polityka pamięci
 Migracje
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 Znajomość języka angielskiego
 Znajomość metod badań jakościowych
 Uczestnictwo w projektach
 Współautorstwo artykułów
1. Kontakt mailowy
2. Kontakt telefoniczny
3. Osobiste spotkania
4. Wszystkie formy kontaktu
Monografie:
 Jaskulowski, K. The Everyday Politics of
Migration Crisis in Poland. Between
Nationalism, Fear and Empathy, Palgrave
Macmillan, Cham 2019.
Rozdziały:
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 Drozda, J., Jaskułowski, K., Majewski, P. The
Politics of Sports in Poland after 1945: From
Socialist Mass Sports to Market-Oriented
Elite Sports? W: Sport, Statehood and
Transition in Europe: Comparative
perspectives from post-Soviet and postsocialist societies, edited by Ekain RojoLabaien, Álvaro Rodríguez-Díaz, Joel
Rookwood, London, Routledge [w druku].
Artykuły:
 Jaskulowski, K, Majewski, Surmiak, A.
Teaching the nation. History and
nationalism in Polish school history
education, “British Journal of Sociology of
Education”, 2018, 39 (1), p.77 – 91.
 Jaskulowski, K. A study of local
incorporation of migrant professionals in
Wroclaw. “International Migration”, 2018,
56(5), 123-136.
 Jaskulowski, K, Majewski, P. Politics of
memory in Upper Silesian schools. Between
Polish homogeneous nationalism and its
Silesian discontents, “Memory Studies”,
advanced online publication, DOI:
10.1177/1750698017741933.
 Jaskulowski, K,. The securitisation of
migration: Its limits and consequences.
“International Political Science Review”,
advanced online publication, DOI:
0192512118799755.
 Jaskulowski, K., Pawlak, M. Migration and
Lived Experiences of Racism: The Case of
High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland.
“International Migration Review”, advanced
online publication, DOI:
0197918319839947.
Liczba osób aktualnie pracujących nad
doktoratem w zespole promotora
Liczba wypromowanych doktorantów wraz
z rokiem ukończenia doktoratu
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