
Rekrutacja 2019/2020 
www.doktoranckie.pl 
szkoladoktorska@swps.edu.pl 
 

 
FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR 

I PROMOTOR POMOCNICZY 
 

Promotor naukowy 
 

 
Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w 
centrum/zespole badawczym 
 

 

dr hab. Michał Wenzel, profesor Uniwersytetu 

SWPS 

Instytut Nauk Społecznych, Centrum Studiów 

nad Demokracją 

 

 
Profil naukowy promotora (m.in. link do strony, 
link do Research Gate i/lub Academia) 
 

 

Politolog i socjolog. Zajmuje się metodami badań 

społecznych i postawami politycznymi, a także 

socjologicznymi aspektami mediów. W pracy 

naukowej skupia się na tym, jak media kształtują 

postawy polityczne oraz społeczeństwo obywatelskie. 

Bada relacje między sondażami przedwyborczymi 

a marketingiem politycznym. 

Specjalizuje się również w sondażach opinii 

publicznej i statystyce. Interesuje się rolą ruchów 

społecznych w procesach demokratyzacji. Badał 

związki zawodowe i prawa pracownicze. 

Jest członkiem zespołu badawczego 

Demokratycznego Audytu Polski, działającego przy 

Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu 

SWPS. Autor i współautor licznych artykułów 

naukowych m.in. na temat modeli społeczno-

ekonomicznych i ruchów społecznych. Na 

Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii 

badań społecznej, opinii publicznej, statystyki, a także 

seminaria tematyczne. 

https://www.swps.pl/nauka-i-

badania/pracownicy-naukowi/17913-

wenzel-michal 

 

 
Krótki opis obszaru badawczego realizowanego 
przez promotora (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się czym się zajmuje) oraz 
ewentualny link do strony internetowej 
centrum/ zespołu badawczego 
 

 
Projekt „Wpływ mediów na postawy polityczne”  
https://www.swps.pl/nauka-i-

badania/granty/16552-wplyw-mediow-na-

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

 
Postawy i poglądy polityczne; badania 
sondażowe; wpływ mediów na postawy; 
komunikacja polityczna 

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

2 

 
Liczba obecnie prowadzonych doktoratów: 
- w programie ISD 
- doktorat z wolnej stopy 
 

       
 
0 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

0 

 
Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 
 

0 

Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

 

 
REKRUTACJA 

Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować  się z wybranymi przez siebie potencjalnymi 
promotorami naukowymi, którzy są członkami centrów i zespołów badawczych (również 

nieformalnych). 
 

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

Dotychczasowa działalność na obszarze 
zainteresowań promotora 
 
Wysoka ocena pracy magisterskiej 
 
Wysoka motywacja 

 
Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  
 
 

 

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem 
w toku pracy nad doktoratem * 
 

 Proszę usunąć niewłaściwe 
 

 

 Wszystkie formy kontaktu 
 

http://www.doktoranckie.pl/
mailto:szkoladoktorska@swps.edu.pl


Rekrutacja 2019/2020 
www.doktoranckie.pl 
szkoladoktorska@swps.edu.pl 
 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji: * 
 

 Proszę usunąć niewłaściwe 
 
 

 
 

1. Kontakt mailowy: 
mwenzel@swps.edu.pl 

2. Kontakt telefoniczny 
3. Spotkanie osobiste 

 

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

19-21.06 (dokładny termin po umówieniu) 

 
 
Informacja o ewentualnej nieobecności (proszę 
podać daty). 
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