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 EKSTERNISTYCZNYCH
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

Karina Stasiuk-Krajewska, dr hab., profesor
USWPS, https://www.swps.pl/nauka-ibadania/wykladowcy/965-karina-stasiukkrajewska

Nauki o komunikacji i mediach; Instytutu Nauk
Społecznych; Katedra Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej, Wydziała Prawa i
Komunikacji Społecznej, Wrocław
Zajmuję się następującymi obszarami
badawczymi:
 Public relations i komunikacja wewnętrzna
 Etyka i aksjologia dziennikarstwa i public
relations
 Profesjonalizacja zawodów komunikacji
publicznej (zwłaszcza w kontekście
dziennikarstwa i public relations)
 teoria komunikacji i mediów, zwłaszcza w
ujęciu dyskursywnym (teoria dyskursu
Michela Foucaulta, oraz Ernesta Laclau i
Chantal Mouffe),
 jakościowe badania komunikacji w
paradygmacie krytycznej analizy dyskursu i
multimodalnej analizy dyskursu; semiotyka i
semiologia
 analiza kwantytatywno – korpusowa
(ilościowe badania komunikacji)
Public relations i komunikacja wewnętrzna
(teoria i praktyka); branding i komunikacja
marek; komunikacja wizerunkowa, etyka i
aksjologia dziennikarstwa i mediów; prace
oparte na analizie dyskursu (ilościowej i
jakościowej); prace oparte na metodologii
kwantytatywno-korpusowej

3 osoby, nie sprawuję w tej chwili opieki

 Znajomość języka angielskiego
 Zainteresowania badawcze powiązane z
przedstawionymi powyżej
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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

1. Kontakt mailowy
2. Kontakt telefoniczny
3. Osobiste spotkania
4. Wszystkie formy kontaktu
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