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Formularz zgłoszeniowy dla potencjalnego promotora zainteresowanego 
sprawowaniem opieki nad osobami przygotowującymi się do uzyskania 
stopnia doktora w ramach trybu eksternistycznego w Uniwersytecie SWPS 
 
www.doktoranckie.com  
 

OPIEKUN NAUKOWY W TRYBIE MODUŁÓW EKSTERNISTYCZNYCH  

Imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz 
afiliacja i link do profilu naukowego 

dr hab. Igor Lyubashenko, prof. Uniwersytetu 
SWPS 
ORCID ID: 0000-0003-0404-5460 

Imię i nazwisko ko-promotora oraz afiliacja  
i link do profilu naukowego 

 

Imię i nazwisko promotora pomocniczego oraz 
afiliacja i link do profilu naukowego 

dr Dominika Blachnicka-Ciacek 
ORCID ID: 0000-0002-8457-388X 

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki  
o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
psychologia) i instytut naukowy i/lub katedra 

Nauki socjologiczne, nauki o polityce i 
administracji. 

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

Interesuję się problematyką rozwoju 
politycznego i tranzycji, sposobami radzenia 
sobie społeczeństw ze spuścizną konfliktów i 
przemocy, metodologią badań jakościowych w 
naukach społecznych (w szczególności – 
Qualitative Comparative Analysis, Process-
Tracing, complexity-informed research). 
Inne obszary zainteresowań: 

 Konflikty i sposoby ich rozwiązania; 
procesy rekoncyliacji, ich wpływ na 
rozwój polityczny społeczeństwa. 

 Zjawiska psychologiczne towarzyszące 
konfliktom. 

 Polityka a prawo. 

Obszary tematyczne projektów rozpraw 
doktorskich, które opiekun byłby w stanie 
prowadzić w trybie eksternistycznym  

Problem osób wewnętrznie przesiedlonych 
(internally displaced persons), w tym w ujęciu 
porównawczym. 
 

Liczba osób, jaką chciałby przyjąć potencjalny 
promotor w roku akademickim 2020/2021 
w ścieżce eksternistycznej w odniesieniu do 
liczby osób, nad którymi obecnie promotor 
sprawuje opiekę na III poziomie kształcenia  
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Warunki, jakie musi spełnić kandydat  
w zakresie: zainteresowań naukowych; 
kompetencji badawczych; dotychczasowych 
osiągnięć; znajomości języka angielskiego; 
kompetencji społecznych; dyspozycyjności. 

 Metodologia badań jakościowych, mile 
widziana umiejętność interpretacji 
danych ilościowych. 

 Konieczna znajomość języka 
angielskiego, oraz innych języków (w 
zależności od specyfiki wybranego 
tematu). 

 Mile widziane publikacje (nawet o 
charakterze publicystycznym) w 
obszarze tematycznym, którego 
dotyczyłby projekt badawczy; 
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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 osobami 
zainteresowanymi ścieżką eksternistyczną  
 

Wszystkie formy kontaktu  

Profil naukowy potencjalnego promotora: 
ostatnie publikacje, zrealizowane i realizowane 
granty badawcze  

Zrealizowane projekty: 

 NCN Sonata, Stosowanie 
mechanizmów sprawiedliwości 
tranzycyjnej w warunkach trwającego 
konfliktu zbrojnego, nr 
2016/23/D/HS5/02600 (VII.2017 – 
X.2019) 

 
Ostatnie publikacje: 

 Lyubashenko Igor (2020), To punish or 
not to punish? Ukraine’s approach to 
retribution for crimes associated with 
the Donbas conflict and its potential 
meaning for national reconciliation”, 
Nationalities Papers (online first). 

 Lyubashenko Igor (2020), Ukraine's 
Search for Justice in the Shadow of the 
Donbas Conflict: Strategic Reforms or 
Crisis Management?, Peter Lang. 

 Bachmann Klaus, Lyubashenko Igor, 
Garuka Christian, Baranowska Grażyna 
& Pavlaković Vjeran (2020), The Puzzle 
of Punitive Memory Laws: New Insights 
into the Origins and Scope of Punitive 
Memory Laws, East European Politics 
and Societies: and Cultures (online 
first). 

 Fatic Aleksandar, Bachmann Klaus and 
Lyubashenko Igor (eds.) (2018), 
Transitional Justice in Troubled 
Societies, Rowman & Littlefield. 

 Kemp Gerhard and Lyubashenko Igor 
(2018), The Conflict in Ukrainian 
Donbas: International, Regional and 
Comparative Perspectives on the Jus 
Post Bellum Options, In: Sayapin Sergey 
and Tsybulenko Evhen (eds.), The Use 
of Force against Ukraine and 
International Law Jus Ad Bellum, Jus In 
Bello, Jus Post Bellum, T.M.C. Asser 
Press. 

Liczba osób aktualnie pracujących nad 
doktoratem w zespole promotora 
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Liczba wypromowanych doktorantów wraz  
z rokiem ukończenia doktoratu 
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