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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.  Piotr Tadeusz Kwiatkowski, prof. USWPS                                                                    
Uniwersytet SWPS Warszawa 

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

Instytut Nauk Społecznych  USWPS 

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 

Monografie: 
1) Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w pamięci 

zbiorowej polskiego społeczeństwa,  Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2018. 

2) 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie 
Środkowej, Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Kraków 1918 (współautorzy: W. Borodziej, M. 
Górny) 

 
Artykuły/ rozdziały: 
1) Martial Law in Poland from 1981 to 1983 in View 

of Public Opinion Polls Conducted by Official 
Institutions and Underground Organisations. W: 
Klaus Bachmann, Jens Gieseke (red.), The Silent 
Minority in Communist and Post-Communist 
States. Opinion Polling in Eastern and South-
Eastern Europe. Peter Lang, Frankfurt am Naib; 
New York, 2016, s.149 - 178. 

2) The Second World War as Collective Experience of 
the Polish Society. W: Wolff-Powęska, Anna, 
Forecki, Piotr (eds.), World War II and Two 
Occupations. Dilemmas of Polish Memory Peter 
Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, 
New York, Oxford, Wien, 2016.ISBN 978-3-631-
66300-4 hb.  (Hardcover)  Translated by Marta 
Skowrońska and Blanka Zahorjanova 

3) Pamięć rewolucji 1905 roku po upadku PRL: 
wykluczanie z narodowej tradycji i próby nowej 
interpretacji, „Przegląd Humanistyczny” 2017, rok 
LXI nr 2 (457), s. 61-75. 

4) Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w pamięci 
zbiorowej społeczeństwa polskiego, „Kultura 
Współczesna” 2017, nr 2, s. 254-273. 

5) Znaki niepodległości. Święto 11 Listopada w Polsce 
i jego odpowiedniki w międzywojennej Europie 
Środkowo-Wschodniej, „Klio Polska. Studia i 
Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, 2018, 
t. 10, s. 171 – 199, 
http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2018.08  
(współautorzy: W. Borodziej, M. Górny – równy 
udział każdego ze współautorów) 

about:blank
http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2018.08
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6) Polish Sociology in the Face of Social and Political 
Changes of the 20th Century, “Kultura i 
Społeczeństwo” 2019, nr 4, s.193-201, doi: 
10.35757/KiS.2019.63.4.10 

7) Pamięć, godność, pieniądze. Weterani i pomniki 
Wielkiej Wojny w Europie Środkowo‐Wschodnie. 
W: Robert Traba (red.),  Niedokończona wojna? 
„Polskość” jako zadanie pokoleniowe, Warszawa: 
ISP PAN 2020, s. 117-150. Współautorzy: 
Włodzimierz Borodziej, Grzegorz Górny. 

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

Badania pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa: 
teoretyczne  podejścia wobec pamięci zbiorowej, 
empiryczne badania socjologiczne nad pamięcią. 
Funkcjonowanie II wojny światowej w pamięci 
współczesnego społeczeństwa polskiego. Pamięć 
okresu komunizmu. Społeczne funkcjonowanie 
muzeów: publiczność muzeów, rola muzeów w 
tworzeniu zbiorowych tożsamości 

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

Badania pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa: 
teoretyczne  podejścia wobec pamięci zbiorowej, 
empiryczne badania socjologiczne nad pamięcią. 
Funkcjonowanie II wojny światowej w pamięci 
współczesnego społeczeństwa polskiego. Pamięć okresu 
komunizmu. Społeczne funkcjonowanie muzeów: 
publiczność muzeów, rola muzeów w tworzeniu 
zbiorowych tożsamości. 
 
Badania opinii i rynku: planowanie i realizacja projektów 
w zakresie stosowanych nauk społecznych, 
metodologiczna refleksja nad badaniami opinii i rynku 
(zwłaszcza – metodami badań jakościowych). Przemiany 
wzorów zachowań konsumenckich. 

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 

0 Do ustalenia 

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 

3 wypromowanych doktorów: 
 2014: Michał Jan Lutostański, Muzyka jako 

przekaz kształtujący styl życia i normy członków 
subkultur młodzieżowych 

 2015:  Anna Hebda, Jedzenie na mieście jako 
praktyka kulinarna. Eksploracja społecznych i 
kulturowych znaczeń oraz analiza zachowań 
gastronomicznych mieszkańców Warszawy 

 2018: Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Badacze 
opinii rynku: role zawodowe, biografie, 
wyzwania 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 2 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

1 
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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 w zakresie badań społecznych i 
znajomość metod badawczych – gotowość do 
uzupełnienia wiedzy w tym zakresie;  

 Zamiar samodzielnego prowadzenia badań;  
 Określony obszar zainteresowań,  wstępne 

pomysły dotyczące problematyki, której dotyczyć 
będzie praca doktorska; 

 Udokumentowane doświadczenia badawcze  
(praca magisterska, publikacja lub wystąpienia 
konferencyjne); 

 Znajomość  języka angielskiego na poziomie 
komunikacyjnym. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy  Regularny kontakt 
 Gotowość do podejmowania pracy badawczej 
 Terminowa realizacja ustalonych 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 pkwiatkowski@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 

Do ustalenia. Nie jestem dostępny w porach 
posiedzeń Rady Instytutu (2 razy w miesiącu, 
poniedziałki 12.00-14.00) oraz w godzinach zajęć 
dydaktycznych: wtorki i czwartki 08.30 – 14.00 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 
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