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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szko le  Doktor sk ie j  Nauk Społecznych  i  Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora naukowego dr hab. Igor Lyubashenko,  
prof. Uniwersytetu SWPS 

Nazwa centrum/zespołu badawczego (ewentualny 
link do strony internetowej centrum/zespołu 
badawczego) 

Mobility Research Group 

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki o kulturze i 
religii, literaturoznawstwo, psychologia) 

nauki o polityce i administracji 

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

ORCID ID: 0000-0003-0404-5460 
https://orcid.org/0000-0003-0404-5460  
 
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. The Journal of Nationalism 
and Ethnicity (online first). 

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

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

 Lyubashenko, Igor i Marta Żerkowska-Balas 
(2020), „Jednomandatowe okręgi wyborcze a 
jakość reprezentacji. Przykład zastosowania 
jakościowej analizy porównawczej”, Studia 
Polityczne, t. 48, nr 1. 

 Lyubashenko, Igor (2020), Between heroes and 
perpetrators: Ukraine’s ambiguous legal 
approaches to the Soviet legacy and 
independence fighters, [w:] Klaus Bachmann & 
Christian Garuka (red.), Criminalizing History. 
Legal Restrictions on Statements and 
Interpretations of the Past in Germany, Poland, 
Rwanda, Turkey and Ukraine, Peter Lang. 

Krótki opis kierunku badawczego realizowanego 
przez promotora (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się, czym się zajmuje) 

Interesuję się problematyką rozwoju politycznego i 
tranzycji, sposobami radzenia sobie społeczeństw ze 
spuścizną konfliktów i przemocy, metodologią 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://orcid.org/0000-0003-0404-5460
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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. 

 Polityka a prawo. 
 Polityki publiczne oparte na dowodach. 

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

Temat planowanego projektu badawczego: 
śledzenie powstawania socjopsychologicznych 
repertuarów towarzyszących konfliktom zbrojnym o 
charakterze politycznym. Przypadek ukraińskiego 
Donbasu. 
 
Inne możliwe tematy projektów rozpraw 
doktorskich mogą mieścić się w następujących 
obszarach: 

 Problemy osób wewnętrznie przesiedlonych 
 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania 
 Badania stosowane mające na celu rozwiązanie 

wybranego problemu publicznego. 
 Etc. (potencjalnych kandydatów zachęcam do 

kontaktu w celu przedstawienia i omówienia 
wstępnego pomysłu). 

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 1 

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

1 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

0 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 0 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

0 

REKRUTACJA  
Kandydac i  na doktorantów powinni skontaktować s ię  z  wybranym i pr zez  

sieb ie potenc ja lnym i pr omotoram i naukowym i,  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 jakościowych, mile widziana 
umiejętność interpretacji danych ilościowych. 

 Konieczna znajomość języka angielskiego, oraz 
innych języków (w dużej mierze zależy to od 
tematu badania). 

 Mile widziane publikacje (nawet o charakterze 
publicystycznym) w obszarze tematycznym, 
którego dotyczyłby projekt badawczy. 

 Umiejętność redagowania tekstów i 
przygotowywania ich do publikacji. 
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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  

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Spotkania online 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
trakcie rekrutacji 

☐ Kontakt mailowy ilyubashenko@swps.edu.pl  

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Spotkania online 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferowane daty i godziny (w okresie  
marzec-czerwiec 2021) 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) 

Koniec lipca – początek sierpnia 2021. 

 

mailto:ilyubashenko@swps.edu.pl

