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Pomocniczy promotor naukowy
Imię i nazwisko pomocniczego
promotora naukowego oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym

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

dr Paula Pustułka
Młodzi w Centrum Lab

Paula Pustułka zajmuje się badaniami w obszarach
socjologii rodziny/płci, studiów nad młodymi, socjologią
migracji, a także metodologią badań jakościowych w
perspektywie interdyscyplinarnej oraz
podłużnej/longitudinalnej. Obecnie (2018-2021) dr
Pustułka realizuje projekt. „Tranzycja do macierzyństwa
w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie
podłużne”, na który otrzymała finansowanie w ramach
konkursu NCN Sonata. Projekt dotyczy socjologii płci,
rodzin i pokoleniowości, a także koncepcji czasu w
naukach społecznych. Wcześniejsze badania dr Pustułki
sytuują się w studiach migracyjnych i pokazują
doświadczenia polskich migrantów w różnych
momentach cyklu życia.

https://www.researchgate.net/profile/Paula_Pustulka3
https://swps-uni.academia.edu/PaulaPustulka

Potencjalne tematy projektów
doktorskich, które promotor
pomocniczy mógłby współprowadzić
lub temat grantu badawczego, w
którym promotor mógłby
zaangażować doktorantów

- studia nad rodziną (w tym gender studies, praktyki
rodzinne, macierzyństwo, ojcostwo, dzieciństwo),
konflikty praca-dom -> możliwość skorzystania z danych z
projektu Sonata (macierzyństwo) na potrzeby rozprawy.
- migracje międzynarodowe, szczególnie mobilność
przestrzenna i zawodowa Polaków
- studia nad młodymi (tranzycje, socjalizacja, grupy
rówieśnicze, przyjaźń)
- metodologia badań jakościowych
- wielokulturowość / etniczność
- globalizacja i rozwój
- socjologia edukacji
- społeczności lokalne (m.in. urbanizacja a ruralizacja)
- zależności między procesami cyfryzacji i globalizacji a
zmianami dotyczącymi nowych zjawisk na rynku pracy,
przeobrażeniami w obrębie życia rodzinnego, a także
nowym kształtem procesów migracyjnych.
- kariery zawodowe – szczególnie rekrutacja
pracowników – w kotenkście wielokulturowości i ścieżek
zawodowych w międzynarodowych korporacjach.

Proszę podać liczbę doktorantów do
wymienionych projektów

N/A

Gotowość przyjęcia Doktoranta z
własnym pomysłem na rozprawę
doktorską

TAK

NIE
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Liczba doktorantów, jaką chciałby
przyjąć promotor pomocniczy w roku
akad. 2019/2020 w sumie
Warunki, jakie musi spełniać kandydat
na doktoranta w zakresie:
- zainteresowań naukowych,
- kompetencji badawczych,
- dotychczasowych osiągnięć,
- znajomości języka angielskiego,
- kompetencji społecznych,
- dyspozycyjności.

Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad
doktoratem*


Proszę usunąć niewłaściwe

- punkt zbieżny w zainteresowaniach naukowych
- znajomość j.angielskiego na poziomie pozwalającym na
czytanie literatury naukowej
- podstawowa wiedza z zakresu procedur badawczych,
chęć pogłębiania kompetencji metodologicznych w
obszarze związanym z pracą doktorską
kandydata/kandydatki.

- stworzenie realistycznego planu pracy nad rozprawą
doktorską i jego realizacja
- stała komunikacja mailowa

1 Kontakt mailowy
2. Kontakt telefoniczny
3. Osobiste spotkania
4. Wszystkie formy kontaktu: ppustulka@swps.edu.pl

Aktywność pomocniczego promotora naukowego
Pustułka P, Bell, J, Trąbka A. (2019)
Questionable Insiders: Changing Positionalities
of Interviewers throughout Stages of Migration
Research, Field Methods, [online first] Vol.
31(2).
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Rok ukończenia doktoratu
Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
- w programie ISD
- doktorat z wolnej stopy
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu
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REKRUTACJA
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z wybranymi przez siebie potencjalnymi
promotorami naukowymi, którzy są członkami centrów i zespołów badawczych (również
nieformalnych).

Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji: *
 Proszę usunąć niewłaściwe

Proszę podać daty i godziny w okresie
25 maja – 15 lipca w których będzie Pan/i mógł/
mogła rozmawiać z kandydatami

1. Kontakt mailowy
2. Kontakt telefoniczny
3. Spotkanie osobiste

Przez cały okres po uprzednim umówieniu się
drogą mailową.

13.07-01.08
Informacja o ewentualnej nieobecności (proszę
podać daty).

