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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szko le  Doktor sk ie j  Nauk Społecznych  i  Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w 
centrum/zespole badawczym (nazwa centrum) 

Dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS 
Kierowniczka Młodzi w Centrum Lab   
 

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

Email: ppustulka@swps.edu.pl 
ORCID: https://orcid.org/ 
0000-0001-6679-0365  
 
ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/profile/Paula-

Pustulka  
Google Scholar: 
https://scholar.google.com/citations?user=jWY2ZJk
AAAAJ&hl=en  
 
Ostatnie publikacje: 
 
Pustułka, P., Sarnowska, J. (2021). Educational 

choices of Polish youth in an intergenerational 
perspective. Journal of Education and Work, 
34(4), 414-428. 

Pustułka, P., Sarnowska, J., Buler M. (2021). 
Resources and pace of leaving home among 
young adults in Poland. Journal of Youth 
Studies. 
doi.org/10.1080/13676261.2021.1925638. 

Pustulka, P., & Buler, M. (2021). First-time 
motherhood and intergenerational solidarities 
during COVID-19. Journal of Family Research. 

Krzaklewska, E., Podgórska, K., Fazlagić, J., 
Kwiecińska-Zdrenka, M., Messyasz, K., 
Pustułka, P., Sarnowska, J., Szaban, D., 
Zielińska, M. Erasmus+ during the COVID-19 
pandemic: the experiences of Erasmus students 
in Poland. Warsaw: FRSE. 

Pustułka, P., Radzińska, J., Kajta, J., Sarnowska, J., 
Kwiatkowska, A., Golińska, A. (2021). 
Transitions to Adulthood during COVID-19: 
Background and Early Findings from the 
ULTRAGEN Project. Youth Working Papers Nr 
4/2021 Warsaw: SWPS University – Youth 
Research Center. ISSN: 2543-5213 DOI: 
10.23809/14 

Blachnicka-Ciacek, D., Trąbka, A., Budginaite-
Mackine, I., Parutis, V., & Pustulka, P. (2021). 
Do I deserve to belong? Migrants’ perspectives 
on the debate of deservingness and belonging. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 
47(17), 3805-3821. 

Radzińska, J., & Pustułka, P. (2021). A Win for the 
Middle Class? A Qualitative Study Mapping 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://www.researchgate.net/profile/Paula-Pustulka
https://www.researchgate.net/profile/Paula-Pustulka
https://scholar.google.com/citations?user=jWY2ZJkAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=jWY2ZJkAAAAJ&hl=en
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“Benefits” from the National Quarantine. 
Kultura i Społeczeństwo, 65(1), 43-63. 

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, 21(3), 223-
237. 

 
Aktualne projekty: 

 NCN OPUS Wchodzenie w dorosłość w 
czasach ultra-niepewności: 
międzypokoleniowa teoria „rozedrganych” 
tranzycji (ULTRAGEN) − Kierowniczka 
Projektu  

 NCN Sonata Tranzycje do macierzyństwa w 
trzech pokoleniach Polek. 
Międzygeneracyjne badanie podłużne 
(GEMTRA) - Kierowniczka Projektu  

 Pełna lista projektów: 
https://youth.swps.pl/dr-paula-pustulka/  

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki  
o kulturze i religii, literaturoznawstwo, psychologia) 
i/lub centrum badawcze 

Nauki socjologiczne  

Krótki opis kierunku badawczego realizowanego 
przez promotora (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się, czym się zajmuje) oraz 
ewentualny link do strony internetowej/zespołu 
badawczego 

Zajmuję się studiami nad młodymi ludźmi i 
zmianami pokoleniowymi. W szczególności 
interesuje mnie zmiana społeczna i wpływ 
okoliczności społeczno-historycznych na 
doświadczenie tak zwanych przejść/tranzycji. 
Poświęcone przejściom projekty dotyczyły/dotyczą 
wchodzeniu w dorosłość, pierwszego oraz 
transnarodowego macierzyństwa, wyprowadzek z 
domu i mieszkalnictwa, transnarodowego 
dzieciństwa i wpływu mobilności/ migracji 
międzynarodowej na wybory edukacyjno-
zawodowe młodych dorosłych.  
Specjalizuję się w badaniach mieszanych (mixed-
methods research) oraz jakościowych badaniach 
podłużnych (QLR).  

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

 
Jestem otwarta na różne tematy związane z 
młodymi ludźmi. Współpracujący doktoranci mogą 
zaangażować się w projekty obecnie realizowane w 
ośrodku Młodzi w Centrum Lab.  
W tej rekrutacji jestem też szczególnie 
zainteresowana projektami wdrożeniowymi, 
zwłaszcza dotyczącym w jakiś sposób młodych ludzi 
lub pokoleniowości.  

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 
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Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 

0 w roli prom. głównej   
1 w funkcji promotorki pomocniczej  

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 0 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

7  

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: studia nad młodymi, 
pokoleniowość, socjologia rodzin i życia intymnego. 
gender studies, studia migracyjne 
Wstępne doświadczenia badawcze 
Podstawowa wiedza na temat badań społecznych  
Znajomość języka angielskiego  

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy Chęć zaangażowania się w działania Młodych w 
Centrum Lab, gotowość do zdobywania 
doświadczenia w projektach naukowych toczących 
się w MwC Lab 
Gotowość do współpracy z zespołem 
kopromotorskim  

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
toku pracy nad doktoratem  

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
trakcie rekrutacji 

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferowane daty i godziny (w okresie  
marzec-czerwiec 2021) w celu przeprowadzenia 
rozmowy z kandydatem na doktoranta 

Mogę się dostosować, zgodnie z planem zajęć na 
Wirtualnej Uczelni. 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

-- 

 


