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ZGŁ OSZENIE  POTENCJ ALNEGO OPIE KUNA NAUKO WEGO  
w tr ybie ekst ernist yczn ym  

Imię i nazwisko opiekuna naukowego Adam Szpaderski 
Nazwa centrum/zespołu badawczego (ewentualny 
link do strony internetowej centrum/zespołu 
badawczego) 

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci 

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki o polityce i 
administracji, psychologia) 

nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i 
administracji 

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

https://www.linkedin.com/in/adam-szpaderski-
58a22a48/; https://orcid.org/0000-0002-8323-7147 
Ostatnie publikacje: Adam Szpaderski, „Kierunki 
rozwoju Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 
Wybrane rekomendacje i wnioski strategiczne”, 
Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w latach 
II wojny światowej, 2020, t. 43, s. 82-108; Adam 
Szpaderski, Problematyka wirtualizacji miejsc pamięci: 
założenia badawcze, specyfikacja prototypu, scenariusze 
stanów otoczenia oraz aktualne rozwiązania 
technologiczne, [w:] Adam Szpaderski, Christopher P. 
Neck, Katarzyna B. Wojtkiewicz (red.), Leadership and 
Management: Emerging, Contemporary, and 
Unorthodox Perspectives, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny, Warszawa 2020, s. 83-100; 
Adam Szpaderski, Christopher P. Neck, Katarzyna B. 
Wojtkiewicz, Introduction, [w:] Adam Szpaderski, 
Christopher P. Neck, Katarzyna B. Wojtkiewicz (red.), 
Leadership and Management: Emerging, Contemporary, 
and Unorthodox Perspectives, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny, Warszawa 2020, s. 9-13; 
Adam Szpaderski, On Developing an Education Strategy 
for the Memorial Site: The Process, Expected Results and 
Comparative Analysis, [w:] Adam Szpaderski, Michael J. 
Urick, Katarzyna B. Wojtkiewicz (red.), Management and 
Welfare: Applications and Theories of Leadership for the 
Economy, State, and Healthcare, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny, Warszawa 2020, s. 275-290; 
Wojciech Soczewica, Adam Szpaderski, The Auschwitz-
Birkenau Foundation: A Case Study of Preserving the 
Authenticity and Securing the Educational Mission of the 
Auschwitz-Birkenau Memorial, [w:] Adam Szpaderski, 
Michael J. Urick, Katarzyna B. Wojtkiewicz (red.), 
Management and Welfare: Applications and Theories of 
Leadership for the Economy, State, and Healthcare, 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa 
2020, s. 127-143; Adam Szpaderski, Michael J. Urick, 
Katarzyna B. Wojtkiewicz, Introduction, [w:] Adam 
Szpaderski, Michael J. Urick, Katarzyna B. Wojtkiewicz 
(red.), Management and Welfare: Applications and 
Theories of Leadership for the Economy, State, and 
Healthcare, SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny, Warszawa 2020, s. 9-11. 
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Ostatnie granty: Education Strategy for the Auschwitz-
Birkenau State Museum in Oświęcim, Including the 
Usage of Innovative Technologies: Virtual Reality and 
Internet/Mobile Platforms; podmiot finansujący: 
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm 
Finansowy, (realizowany); MUZEOMETR: Zintegrowany 
system parametryzacji i oceny efektywności muzeów 
oraz innych instytucji kultury działających w obszarze 
polityki pamięci; podmiot finansujący: Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, (realizowany); Ekspertyza 
dotycząca określenia kierunków rozwoju 
organizacyjnego Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry; 
podmiot finansujący: Muzeum Warszawy, 
(zrealizowany); Kluczowe czynniki warunkujące 
realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci 
byłych niemieckich nazistowskich obozów 
koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym 
uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu; podmiot finansujący: Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (zrealizowany). 

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

parametryzacja i ocena efektywności instytucji kultury, 
zarządzanie działalnością innowacyjną instytucji kultury 
na przykładzie muzeów i miejsc pamięci, strategie 
edukacyjne instytucji kultury, wpływ badań naukowych 
na realizację misji przez instytucje kultury, innowacje 
naukowe (ekonomika muzeów i miejsc pamięci), wpływ 
społeczny, komercjalizacja i transfer wiedzy na 
przykładzie działalności instytucji kultury i wspólnot 
naukowych, koncepcja usług badawczych w dziedzinie 
nauk humanistycznych/w dziedzinie nauk społecznych.    

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

charakterystyka uwarunkowań kulturowych 
komercjalizacji wiedzy naukowej; determinanty 
kultury współpracy pomiędzy światem nauki a 
otoczeniem gospodarczym; analiza i parametryzacja 
wpływu społecznego badań naukowych; kulturowe 
uwarunkowania transferu wiedzy między nauką i 
praktyką oraz praktyką i nauką; innowacje społeczne 
w dziedzinie nauk humanistycznych/w dziedzinie nauk 
społecznych; bariery współpracy między nauką a 
otoczeniem społecznym i gospodarczym. 

Liczba osób, jaką chciałby przyjąć opiekun w ścieżce 
eksternistycznej: 

1 

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

0 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

0 

REKR UTACJ A 
Kand yd ac i po winni  skon takto wać s ię  z  wybr an ymi pr zez   

s ieb ie  op iekunam i pr zed rozpoczęc iem  procesu  rekruta cj i  

Warunki, jakie musi spełnić kandydat  
w zakresie: zainteresowań naukowych; kompetencji 
badawczych; dotychczasowych osiągnięć; 
znajomości języka angielskiego; kompetencji 
społecznych; dyspozycyjności 

zainteresowania naukowe: obszary uwarunkowań 
kulturowych komercjalizacji wiedzy naukowej, kultury 
współpracy pomiędzy światem nauki a otoczeniem 
gospodarczym, analizy i parametryzacji wpływu 
społecznego badań naukowych, kulturowych 
uwarunkowań transferu wiedzy między nauką i 
praktyką oraz praktyką i nauką, innowacje społeczne 
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w dziedzinie nauk humanistycznych/w dziedzinie nauk 
społecznych; bariery współpracy między nauką a 
otoczeniem społecznym i gospodarczym; kompetencje 
badawcze: znajomość podstaw metodologii nauk 
humanistycznych i społecznych; dotychczasowe 
osiągnięcia: co najmniej jedna publikacja naukowa; 
znajomość języka angielskiego: B2; kompetencje 
społeczne: współpraca, otwartość na krytykę, 
sumienność, terminowość, komunikatywność, 
dyscyplina; dyspozycyjność: wedle przyjętego 
harmonogramu prac i konsultacji naukowych. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy otwartość na krytykę, sumienność, terminowość, 
komunikatywność, dyscyplina. 

Preferencje w zakresie kontaktu z kandydatem w 
toku pracy nad doktoratem  

☒ Kontakt mailowy 
☐ Kontakt telefoniczny 
☒ Spotkania online 
☐ Osobiste spotkania 
☐ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z kandydatem w 
trakcie rekrutacji 

☒ Kontakt mailowy 
☐ Kontakt telefoniczny 
☒ Spotkania online 
☐ Osobiste spotkania 
☐ Wszystkie formy kontaktu  

 


