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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO 
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO 

 

 

Opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 

 

 

dr hab. Piotr Olaf Żylicz  

Uniwersytet SWPS Warszawa 

 
 

 

Pomocniczy opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko pomocniczego opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 
 

 

Marta Żerkowska-Balas 

 Uniwersytet SWPS Warszawa 

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

 
Ilościowe i jakościowe badania empiryczne; 
 
Ścieżka 1: Socjologia polityki:  
Badanie mechanizmów kierujących decyzjami 
wyborców, relacji między obywatelami a 
partiami politycznymi  (identyfikacja partyjna, 
political branding) oraz zagadnienia związane z 
praktyką i teorią demokracji.  
 
Ścieżka 2:. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Zagadnienia związane z employer brandingiem, 
badania marki pracodawcy, ocena skuteczności 
działań employer brandingowych, candidate 
experience i employee experience;  
People analytics  i HR oparty na faktach;   
 
 

 
Potencjalne tematy projektów doktorskich, 
które opiekun pomocniczy mógłby 
współprowadzić lub temat grantu badawczego, 
w którym opiekun mógłby zaangażować 
doktorantów 
 
 
 
 

j.w.  
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Proszę podać liczbę doktorantów do 
wymienionych projektów 
 

 
1 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

       
TAK 

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

 
1 

 
Warunki, jakie musi spełniać kandydat na 
doktoranta w zakresie: 
- zainteresowań naukowych, 
- kompetencji badawczych, 
- dotychczasowych osiągnięć, 
- znajomości języka angielskiego, 
- kompetencji społecznych, 
- dyspozycyjności. 
 

- Motywacja;  
- Zgodność zainteresowań badawczych;  
- Znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym czytanie literatury przedmiotu;  
  
 

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 pomocniczego opiekuna naukowego 

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 
lat 

• Żerkowska-Balas, M. 2018. Zarządzanie 

różnorodnością pokoleniową, a 

postrzeganie najstarszych 

pracowników - analiza empiryczna. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego.   

• Wenzel, M., M. Żerkowska-Balas. 2018. 
Framing Effect of Media Portrayal 
of Migrants to the European Union: 
A survey experiment in Poland. 
East European Politics Societies 
and Cultures (w druku). 

• Wenzel, M., M. Żerkowska-Balas. 2018. 
Reading, Writing and Political 
Competence. Polish Sociological 
Review 2 (w druku). 

• A. Jasiewicz - Betkiewicz, M. 
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Cześnik, M. Kotnarowski,  M. 
Wenzel, M. Żerkowska - Balas. 
(2017). Co tam Panie w polityce? 
Struktura potocznej wiedzy 
politycznej Polaków. Kultura i 
Społeczeństwo 4: 31-51. 

• M. Żerkowska-Balas, M. Zaremba M., 
Cześnik. (2017). Dynamika wiedzy 
politycznej Polaków, w: Studia 
Socjologiczne: 3: 7-31 

• M. Żerkowska-Balas, I. Lyubashenko, A. 
Kwiatkowska.(2016). 
Determinanty preferencji 
wyborczych: Polska w latach 1997-
2015. Studia Socjologiczne 4: 69-
96. 

• A. Kwiatkowska, M. Cześnik, M. 
Żerkowska-Balas, B. Stanley. 
(2016). Ideologiczna treść wymiaru 
lewica-prawica w Polsce w latach 
1997-2015. Studia Socjologiczne 4: 
97-130. 

• M. Żerkowska-Balas. (2015). 
Identyfikacja partyjna i bliskość 
programowa partii jako 
determinanty decyzji wyborczej w 
wyborach parlamentarnych 2011 
roku. Studia Socjologiczno-
Polityczne. Seria Nowa 1: 35-62  

 

Rok ukończenia doktoratu 2014 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

1 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

- 

 
REKRUTACJA 

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

 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 

 
1. Kontakt mailowy:  

mzerkowska-balas@swps.edu.pl 
2. Spotkanie osobiste 
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Proszę podać daty i godziny w okresie  
9 kwietnia – 15 lipca w których będzie Pan/i 
mógł/ mogła rozmawiać z kandydatami 
 

W dowolnym uzgodnionym wcześniej (np. 
mailowo) termin.  

 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 

25-29.06.2018 
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