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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO 
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO 

 

 

Opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 

 

 

Dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. 

Uniwersytetu SWPS dr hab.  

Uniwersytet SWPS w Warszawie 

 
Krótki opis kierunku badawczego 
realizowanego przez opiekuna (kilka zdań 
pozwalających na zorientowanie się czym się 
zajmuje) oraz ewentualny link do strony 
internetowej 
 

 
Badanie nowych zjawisk w społeczeństwie 
nazywanym informacyjnym bądź sieciowym, 
ostatnio coraz częściej społeczeństwem 
opartym o wiedzę, w tym komunikacji 
społecznej Polaków w warunkach zagęszczania 
się sieci łączności i inwazji technik 
informacyjnych w nasze życie, co wymaga stałej 
adaptacji do zmieniającego się środowiska 
komunikacyjnego, badanie podmiotowego 
wymiaru użycia nowych technik w zakresie 
dostępu do wiedzy, informacji i uczestnictwa w 
kulturze pod kątem szans, zagrożeń i ryzyka.  
 

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

- 

 
Proszę podać liczbę doktorantów, które 
opiekun byłby w stanie przyjąć do projektów 
badawczych 
 

- 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

TAK     
 
 

 
Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć 
opiekun w roku akademickim 2018/2019 w 
sumie. 
 

 
1-2 

 
Warunki, jakie musi spełnić kandydat na 
doktoranta w zakresie: 
- zainteresowań naukowych, 

 
Zainteresowania i pewien poziom wiedzy w 
dziedzinie relacji technologie i społeczeństwo; 
Kompetencje w zakresie badań empirycznych, 
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- kompetencji badawczych, 
- dotychczasowych osiągnięć, 
- znajomości języka angielskiego, 
- kompetencji społecznych, 
- dyspozycyjności 
 

znajomość angielskiego na poziomie 
pozwalającym na korzystanie z literatury 
anglojęzycznej 
Wstępne określenie obszaru badawczego, w 
którym doktorant chciałby się poruszać; mile 
widziany własny pomysł na projekt badawczy 
 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

 
 
 
- 
 
 

 
Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

 

1 Kontakt mailowy 

2. Kontakt telefoniczny 

3. Osobiste spotkania 

4. Wszystkie formy kontaktu 

 

 

Aktywność Opiekuna naukowego 

 

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 
lat 

1. Krzysztofek Kazimierz: Obszary i 
konteksty informatologii w epoce 
cyfrowej: sieci - informacja - dane - 
software, w: Zagadnienia Informacji 
Naukowej, vol. 1, nr 52, 2014, ss. 19-42 

2. Krzysztofek Kazimierz: Społeczeństwo w 
XXI wieku: rozproszenie i nadzór. 
Analiza dwóch trendów, w: Studia 
Socjologiczne, vol. 1, 2014, ss. 19-44 

3. Krzysztofek Kazimierz: Technologie 
cyfrowe w dyskursach o przyszłości 
pracy, w: Studia Socjologiczne,  nr 4 
(219), 2015, ss. 5-31 

4. Krzysztofek Kazimierz: Człowiek - 
społeczeństwo - technologie. Między 
humanizmem a transhumanizmem i 
posthumanizmem, w: Ethos. Kwartalnik 
Instytutu Jana Pawła II Kul, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, vol. 
28, nr (3)111, 2015, ss. 191-213,  

5. Krzysztofek Kazimierz: Sprawczość 
ludzka, transludzka i postludzka w 
społeczeństwie nasyconym 
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technologicznie, w: Moc sprawcza ludzi 
i organizacji / Zacher Lech W. ( red. ), 
2016, Poltext sp. z o.o, 7561-669-9, ss. 
329-371 

6. Krzysztofek Kazimierz: Kim staje się 
jednostka ludzka w dwudziestym 
pierwszym wieku? Pytania i hipotezy, w: 
Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II 
Kul, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawla II, nr 4(116), 2016, ss. 152-175 

7. Krzysztofek Kazimierz: Kierunki 
ewaluacji technologii cyfrowych w 
działaniu społecznym. Próba 
systematyzacji problemu, w: Studia 
Socjologiczne nr 1 (224), 2017, ss. 195-
224 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

 
Pięć; dwie osoby przystąpią do obrony do końca 
letniego semestru 2018 
 
 
 
 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

 
1 - 2002 
 
 
 

 
Wskazanie osób ze swojego otoczenia, które 
mogłyby pełnić rolę opiekunów pomocniczych 
(osoby pracujące w Państwa zespole, po 
doktoracie, z habilitacją planowaną na 
najbliższe lata) 
 

 
- 

 
REKRUTACJA 

Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować  się z wybranymi przez siebie potencjalnymi 
opiekunami naukowymi. 

 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
1) Kontakt mailowy : kkrzysz1@swps.edu.pl 
 
2) Kontakt telefoniczny 
 
3) Spotkanie osobiste, po wcześniejszym 
umówieniu się 

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

 
Czerwiec, poniedziałki, godz. 12.00 po 
wcześniejszym umówieniu się 
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Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 

- 
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