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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w 
centrum/zespole badawczym (nazwa centrum) 

Prof. dr hab. Radosław Markowski 
Centrum Studiów nad Demokracją 

Profil naukowy promotora (m.in. link do 
ORCID, link do strony, link do ResearchGate 
i/lub Academia), ostatnie publikacje, 
zrealizowane i realizowane granty badawcze 

https://www.researchgate.net/profile/Radosla
w_Markowski  

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki  
o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
psychologia) i/lub centrum badawcze 

Nauki socjologiczne 

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

Moimi głównymi obszarami badawczymi są: 
1. Demokracja i demokracja oraz autorytarne 

nawroty 
2. Badania wyborów, zachowania wyborcze i 

polityczne 
3. Partie i systemy partyjne oraz polityczne 

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

 zachowania wyborcze i polityczne (w maju 
2019 wygraliśmy grant pt. „Polskie 
Generalne Studium Wyborcze 2019”, który 
trwał będzie do 2022 roku 

 demokracja, populizm, autorytarne 
nawroty (jestem współautorem wielkiego 
pan-europejskiego badania nt. demokracji 
w ramach konsorcjum European Social 
Survey. Nowe badanie - moduł #10 ESS - 
będzie realizowane w 2020 roku w całej 
Europie) 

 Unia Europejska, wybory do parlamentu 
UE (jestem kierownikiem polskiej części 
badania European Election Study, serii 
projektów realizowanych w Polsce od 
2004 roku 

 
 
 

Liczba osób, które promotor byłby w stanie 
przyjąć do projektów badawczych: 

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 
miesięcy 
stypendium dla 
doktoranta 

bez stypendium w 
grantach 

 1-2 

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów: 
 w programie ISD 
 w Szkole Doktorskiej 
 w programie ICT & Psychology 
 w trybie eksternistycznym 

0 
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Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 

4 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 1 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

0 

REKRUTACJA 
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z  wybranymi przez  

siebie potencjalnymi promotorami naukowymi, którzy są członkami centów  
i  zespołów badawczych  

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

 Metodologia badań ilościowych i 
korzystanie z pakietów statystycznych typu 
SPSS, mile widziana umiejętność 
interpretacji danych jakościowych. 

 Konieczna znajomość języka angielskiego, 
mile widziane inne języki europejskie  

 Zdolności organizacyjne oraz umiejętność 
redagowania tekstów i przygotowywania ich 
do publikacji. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy 

Otwartość umysłu; chęć współpracy na 
partnerskich zasadach, w tym gotowość do 
współpracy przy przygotowaniu wspólnych 
publikacji; punktualność; obowiązkowość przy 
realizacji uzgodnionych zadań. 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem  

1. Kontakt mailowy 
2. Kontakt telefoniczny 
3. Osobiste spotkania 
4. Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w trakcie rekrutacji 

1. Kontakt mailowy 
(rmarkowski@swps.edu.pl) 

2. Kontakt telefoniczny 
3. Osobiste spotkania 
4. Wszystkie formy kontaktu  

Preferowane daty i godziny w okresie  
marzec-czerwiec 2020 w celu przeprowadzenia 
rozmowy z kandydatem na doktoranta 

Proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia 
dogodnego terminu spotkania. 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


