Formularz zgłoszeniowy dla potencjalnego promotora zainteresowanego
sprawowaniem opieki nad osobami przygotowującymi się do uzyskania
stopnia doktora w ramach trybu eksternistycznego w Uniwersytecie SWPS
w w w.d okto ran cki e. co m

OPIEKUN NAUKOWY W TRYBIE MODUŁÓW EKSTERNISTYCZYCH
Imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz
afiliacja i link do profilu naukowego
Imię i nazwisko ko-promotora oraz afiliacja
i link do profilu naukowego
Imię i nazwisko promotora pomocniczego oraz
afiliacja i link do profilu naukowego
Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
psychologia) i instytut naukowy i/lub katedra
Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez opiekuna (kilka zdań
pozwalających na zorientowanie się czym się
zajmuje) oraz ewentualny link do strony
internetowej
Obszary tematyczne projektów rozpraw
doktorskich, które opiekun byłby w stanie
prowadzić w trybie eksternistycznym
Liczba osób, jaką chciałby przyjąć potencjalny
promotor w roku akademickim 2019/2020
w ścieżce eksternistycznej w odniesieniu do
liczby osób, nad którymi obecnie promotor
sprawuje opiekę na III poziomie kształcenia
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych;
kompetencji badawczych; dotychczasowych
osiągnięć; znajomości języka angielskiego;
kompetencji społecznych; dyspozycyjności.
Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy
Preferencje w zakresie kontaktu z osobami
zainteresowanymi ścieżką eksternistyczną
Profil naukowy potencjalnego promotora:
ostatnie publikacje, zrealizowane i realizowane
granty badawcze

Karol Olejniczak

Nauki o polityce i administracji
Ewaluacja programów publicznych
Projektowanie polityk i usług publicznych
Wykorzystanie badań i analiz w procesach
decyzyjnych w sektorze publicznym (Evidencebased policies)

Polityki publiczne, polityki i działania miejskie

1

Tematy związane ze sprawami publicznymi,
polityką publiczną, przestrzenią miejską
Dobra znajomość angielskiego (czytanie,
pisanie)

1. Kontakt mailowy
2. Kontakt telefoniczny
3. Spotkania on-line
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Wybrane GRANTY I projekty:
2020 – obecnie: Kierownik merytoryczny
projektu: Improving public policies with
games. An exploratory study of using games to
mitigate biases in collective policy design.
Grantodawca: SWPS Program RID
2020 – obecnie: Ekspert kluczowy w projekcie
„Living Lab Warszawa” z Urzędem Miasta
Stołecznego Warszawa, Grantodawca:
European Union - HORIZON 2020
2019 - obecnie : Współwykonawca (wraz z K.
Newcomer and N. Hart) projektu „Designing
Learning Agendas: Moving Beyond
Compliance”. Grantodawcy: IBM Center for
The Business of Government and US National
Science Foundation (nsf.gov)
2019 - obecnie Kierownik merytoryczny
projektów „gov_LAB: projektowanie wraz z
polskimi samorządami rozwiązań dla lokalnych
przedsiębiorców” (edycje 1, 2, 3 I 4). Projekt
realizowany przez Uniwersytet SWPS, EGO
s.c. I DTI. Grantodawca: Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
2015 – 2018: Kierownik projektu "Ku
behawioralnym analizom interwencji
publicznych. Weryfikacja interdyscyplinarnej
metodyki badań". Grantodawca: Narodowe
Centrum Nauki - grant OPUS
2010 - 2014 Kierownik projektu
"Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw
narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów
organizacyjnego uczenia się kluczowych dla
polityk publicznych opartych na dowodach".
Grantodawca: Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów - program działań testujących
innowacje administracji publicznej,
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej – EFS.
Liczba osób aktualnie pracujących nad
doktoratem w zespole promotora
Liczba wypromowanych doktorantów wraz
z rokiem ukończenia doktoratu
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