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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. Paulina Pustułka  

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

Młodzi w Centrum Lab  
https://youth.swps.pl/  

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://youth.swps.pl/dr-paula-pustulka/ 
https://www.swps.pl/paula-pustulka 
https://scholar.google.com/citations?user=jWY2ZJk
AAAAJ&hl=en 
https://www.researchgate.net/profile/Paula-
Pustulka 

 
Wybrane ostatnie publikacje:  
1. Trąbka, A., Pustułka, P. (2020) Bees & butterflies: 
Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks 
post-Brexit, Journal of Ethnic and Migration Studies, 
Online First, 
https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1 
2. Pustułka, P. (2020) Migracja i płeć w cyklach życia 
rodzinnego, Studia Socjologiczne, 1 (36): 105-130. 
3. Sarnowska, J., Pustułka P., Wermińska-Wiśnicka, 
I. (2020) Słabe państwo i solwatacja społeczna w 
obszarze łączenia pracy z rodzicielstwem, Studia 
Socjologiczne. 
4. Pustulka, P., Sarnowska, J., & Buler, M. (2021). 
Resources and pace of leaving home among young 
adults in Poland. Journal of Youth Studies, 1-17. 
5. Pustulka, P., & Sarnowska, J. (2021). Educational 
choices of Polish youth in an intergenerational 
perspective. Journal of Education and Work, 1-15. 
6. Popyk, A., & Pustułka, P. (2021). Transnational 
Communication between Children and 
Grandparents during the COVID-19 Lockdown. The 
Case of Migrant Children in Poland. Journal of 
Family Communication, 1-16. 
7. Radzińska, J., & Pustułka, P. (2021). A Win for the 
Middle Class? A Qualitative Study Mapping 
“Benefits” from the National Quarantine. Kultura i 
Społeczeństwo, 65(1), 43-63. 
 
Realizowane projekty:  
Ultragen: https://youth.swps.pl/ultragen/ 
GEMTRA: https://youth.swps.pl/gemtra/   

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

Szeroko pojmowane studia nad młodymi: 
wchodzenie w dorosłość, wybory edukacyjne, 
zawodowe i rodzinne młodych ludzi, migracje, 
mobilność społeczna, zaangażowanie i zachowanie 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://youth.swps.pl/
https://youth.swps.pl/dr-paula-pustulka/
https://www.swps.pl/paula-pustulka
https://scholar.google.com/citations?user=jWY2ZJkAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jWY2ZJkAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Paula-Pustulka
https://www.researchgate.net/profile/Paula-Pustulka
https://youth.swps.pl/ultragen/
https://youth.swps.pl/gemtra/
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polityczne młodych, życie publiczne w Polsce, 
gender studies  

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

Możliwa rozprawa na danych zastanych z projektów 
ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab  
 

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 2 

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

2 osoby w programie ISD  

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

1 osoba w charakterze promotorki pomocniczej  

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 0 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

12 

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 

Zaintersowanie tematyką młodych ludzi we 
współczesnej Polsce, dobra znajomość języka 
angielskiego, dobre kompetencje metodologiczne 
(preferowane osoby z doświadczeniami mixed-
methods) 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy 
Gotowość do współdziałania w ośrodku badawczym 
MwC Lab  

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 ppustulka@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:ppustulka@swps.edu.pl

