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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. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS 

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

Centrum Studiów nad Demokracją 
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-
badawcze/centrum-studiow-nad-demokracja  

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

Nauki socjologiczne 

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.swps.pl/mikolaj-czesnik  

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

Mikołaj Cześnik jest związany z Uniwersytetem 
SWPS od 2001 roku. Od 2013 roku pełni funkcję 
Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu 
SWPS. Jest jednocześnie pełnomocnikiem Dziekana 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu SWPS ds. Interdyscyplinarnych 
Studiów Doktoranckich dla socjologii (od 2016 
roku). Zajmuje się badaniami zachowań 
politycznych. Jest członkiem Polskiego Generalnego 
Studium Wyborczego, pionierskiej w Polsce 
inicjatywy, która ma na celu systematyczną i 
rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych 
wydarzeń politycznych w kraju – wyborów 
parlamentarnych. 

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

 Zachowania polityczne 
 Nierówności społeczne 
 Struktura społeczna 
 Demokracja, demokratyzacja, populizm 

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 

4 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

0 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 1 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

1 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-badawcze/centrum-studiow-nad-demokracja
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-badawcze/centrum-studiow-nad-demokracja
https://www.swps.pl/mikolaj-czesnik
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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 

Zainteresowania badawcze zbieżne z 
zainteresowaniami promotora. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy 
Zaangażowanie i dyspozycyjność. 

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 mczesnik@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 

 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

 

 

mailto:mczesnik@swps.edu.pl

