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ZG ŁOSZEN IE POT EN CJALN EGO PR OM OTOR A N AU KOWEGO
w Sz ko le Do kt o rs kiej N au k Sp o łec zn ych i H u manist yc z nyc h
Imię i nazwisko promotora naukowego
Nazwa centrum/zespołu badawczego (ewentualny
link do strony internetowej centrum/zespołu
badawczego)
Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki o kulturze i
religii, literaturoznawstwo, psychologia)
Profil naukowy promotora (m.in. link do ORCID, link
do strony, link do ResearchGate i/lub Academia),
ostatnie publikacje, zrealizowane i realizowane
granty badawcze

dr hab. Marcin Jacoby,
prof. Uniwersytetu SWPS
--literaturoznawstwo
Obszar badawczy: chińska literatura okresu
przedcesarskiego (III w. p.n.e.), kultura i myśl Chin
przedcesarskich, sztuka i estetyka chińska.
ORCID ID: 0000-0002-6117-0252
Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/MarcinJacoby-2
Academia: https://swpsuni.academia.edu/MarcinJacoby
Ostatnie publikacje: “Failed Political Leadership in
Ancient China: Lü Buwei and the First Emperor of
Qin”, W: Kasianiuk K., Szklarski B., Żylicz P. O. (red.),
Failed Leadership, Peter Lang, Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2021,
ss. 75-98. DOI: https://doi.org/10.3726/b17962

Krótki opis kierunku badawczego realizowanego
przez promotora (kilka zdań pozwalających na
zorientowanie się, czym się zajmuje)
Potencjalne obszary tematyczne projektów
rozpraw doktorskich, które promotor byłby w stanie
prowadzić lub temat grantu badawczego, w którym
promotor mógłby zaangażować doktoranta/ów

Liczba osób, które promotor byłby w stanie przyjąć
do projektów badawczych:

Recenzja naukowa: „Analekta Konfucjusza w nowym
tłumaczeniu Katarzyny Pejdy”, W: Roczniki
humanistyczne. Sinologia, tom LXVIII, zeszyt 9 –
2020, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2020, ss.
239-248
Zajmuję się obecnie zagadnieniem wykorzystania
narracji w komunikacji perswazyjnej okresu
Walczących Państw oraz analizami dwóch dzieł z
tego okresu: „Lüshi chunqiu” i „Zhanguoce”
Historia Chin okresów Wiosen i Jesieni i Walczących
Państw, chińska literatura klasyczna, sztuka i
estetyka Chin dawnych (do końca XIX w.), tradycyjna
kultura chińska, sektor kultury w ChRL i Republice
Korei w XXI w., przemiany społeczne i ruchy
demokratyczne w Republice Korei w XX i XXI wieku
ze stypendium w
grantach oraz liczba
bez stypendium w
miesięcy stypendium
grantach
dla doktoranta
--
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Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
 w programie ISD
 w Szkole Doktorskiej
 w programie ICT & Psychology
 w trybie eksternistycznym
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem nadania stopnia doktora
Liczba otwartych przewodów (w starym trybie)
Liczba doktorantów aktualnie pracujących w
zespole

--

----

R EKR UTACJA
Kan d yd ac i n a do kt o ra n tó w p o win n i sko nt akto wać się z wyb ran ymi p rz ez
sieb ie p o t en c ja ln ymi p ro mo to rami n au ko wymi, kt ó rz y są c z łon kami c en t ó w
i z esp o łó w bad awcz ych
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych; kompetencji
badawczych; dotychczasowych osiągnięć;
znajomości języka angielskiego; kompetencji
społecznych; dyspozycyjności

 opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy
z obszaru obecnych zainteresowań badawczych;
 płynna znajomość języka angielskiego w piśmie; w
przypadku tematu dotyczącego Chin – płynna
znajomość języka chińskiego umożliwiająca
swobodne czytanie tekstów chińskich;
 w przypadku zagadnień dotyczących Chin
dawnych – znajomość chińskiego języka
klasycznego i znaków tradycyjnych umożliwiająca
płynne czytanie źródeł;
 kompetencje komunikacyjne i międzykulturowe,
terminowość, rzetelność, silna motywacja

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy
---

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w
toku pracy nad doktoratem

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w
trakcie rekrutacji
Preferowane daty i godziny (w okresie
marzec-czerwiec 2021) w celu przeprowadzenia
rozmowy z kandydatem na doktoranta
Informacja o ewentualnej nieobecności (ze
wskazaniem daty)

☐ Kontakt mailowy
☐ Kontakt telefoniczny
☐ Spotkania online
☐ Osobiste spotkania
☒ Wszystkie formy kontaktu
☒ Kontakt mailowy mjacoby@swps.edu.pl
☐ Kontakt telefoniczny
☒ Spotkania online
☐ Osobiste spotkania
☐ Wszystkie formy kontaktu
do indywidualnego ustalenia z kandydatem/ką
---
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