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Cel zajęć 
Celem zajęć jest wspieranie doktorantów w rozwinięciu samoświadomości teoretycznej 
oraz dotyczącej własnej pozycji zajmowanej w projektowanych przez nich projektach prac 
doktorskich i projektach badawczych.  

Treści kształcenia 

1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU. ROLA TEORII W BADANIACH 
HUMANISTYCZNYCH 

• Prezentacja prowadzącego, celu przedmiotu, zasad zaliczenia. 
• Przedstawienie korzyści z udziału w tych zajęciach: 

o uczestnicy będą lepiej rozumieć własne usytuowanie i przyjmowane przez 
siebie założenia teoretyczne. 

o uczestnicy będą w stanie odnosić się w swojej pracy do różnych 
korpusów teorii, a także krytykować ich założenia bazowe. 

o uczestnicy nauczą się projektować i przeprowadzać niewielkich 
rozmiarów studia przypadku. 

• Rola teorii w badaniach humanistycznych – wykład i dyskusja moderowana. 
• Krótka prezentacja teorii wykorzystywanych w projektach doktorskich uczestników 

i uczestniczek zajęć.  
• Przedstawienie zagadnień, jakie będą poruszane na poszczególnych zajęciach. 

2. ONTOLOGIA POLITYCZNA A ZAŁOŻENIA PRZYJMOWANE W PROJEKTACH 

• Ontologia a ontologia polityczna 
• Omówienie trzech przykładów ontologii politycznych (indywidualnej, holistycznej i 

wspólnej) oraz ich konsekwencji.  
• Dyskusja o dyscyplinarnym zróżnicowaniu roli ontologii politycznej. 
• Ontologia polityczna a warunki możliwości projektowania badań humanistycznych. 

3. USYTUOWANIA 
• Badacz i spojrzenie znikąd  



• Rola płci i klasy badaczki a dobór perspektywy teoretycznej w badaniach 
humanistycznych. 

• Wiedze usytuowane 
• Klasowy punkt widzenia 
• Społeczna epistemologia 
• Epistemologie Południa 
• Znikający post-socjalistyczny Wschód 

4. STUDIA PRZYPADKU W BADANIACH HUMANISTYCZNYCH 

• Czym jest studium przypadku w badaniach humanistycznych i czym różni się od 
przykładu? 

• Jak dobrać właściwy przypadek? 
• Rola ontologii politycznej i usytuowania a warunki możliwości dobru przypadków. 
• Pytania badawcze kierujące studium przypadku. 
• Procedury sporządzania studium przypadku. 
• Zapewnianie jakości studium przypadku. 
• Strategie pisarskie w studiach przypadku. 

5. PORZĄDEK BADANIA A PORZĄDEK PISANIA W NAUKACH 
HUMANISTYCZNYCH 

• Porządek badania a porządek wykładu 
• Negocjowanie stylu pisarskiego w naukach humanistycznych 
• Strategie pisarskie w prezentacji wyników 
• Dyscyplinarne i subdyscyplinarne tabu w kwestiach stylu 
• Pisanie teorii 

6. WSPÓŁMYŚLENIE 
• Zajęcia będą miały charakter seminarium lekturowego poświęconego książce M. 

Foucaulta, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, celem zajęć jest 
zwrócenie uwagi uczestników i uczestniczek na istotność praktyk wspólnego 
myślenia dla zasilania i rozwijania badań humanistycznych. Uczestnicy i 
uczestniczki zostaną wprowadzeni w metody skutecznej seminaryjnej pracy 
grupowej poświęconej skupionej lekturze. Przygotują i przedstawią trzy referaty 
problemowe.  

• Dochodzenie do współdzielonej wiedzy w środowisku interdyscyplinarnym – 
szanse i ograniczenia. 

• Cele i znaczenie wspólnej gruntownej lektury dla nabierania samoświadomości 
teoretycznej w badaniach humanistycznych. 

• Szkoła myślenia a ruch myśli. 

7. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – OMÓWIENIE PRAC PISEMNYCH 

• W trakcie zajęć omówione zostaną przygotowane przez uczestników i 
uczestniczki studia przypadku. Omówienie stanie się punktem wyjścia do 



podsumowania problematyki poruszanej w trakcie zajęć 

Wymagania 
wstępne 

Umiejętność czytania tekstów naukowych w języku angielskim. 

Efekty kształcenia 
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

Określić własne usytuowanie w ramach projektowanego badania. Praca pisemna 

Przedstawić zestaw przyjmowanych w projekcie założeń ontologicznych i 
wskazać ich konsekwencje. 

Praca pisemna 

Uzasadnić oraz obronić dobór założeń i narzędzi teoretycznych stosowanych 
w projekcie. 

Omówienie wyników prac 
pisemnych 

Stworzyć małe studium przypadku pozwalające na ekspozycję rozwijanej przez 
siebie teorii 

Praca pisemna 
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Szczegółowe 
informacje 

Lp. Data Godziny  
(sala 406, ul. 
Międzychodzka 5) 

Prowadzący 

1 17.III.2019 15.00 – 16.30 Krystian Szadkowski 

2 24.III.2019 15.00 – 16.30 Krystian Szadkowski 

3 31.III.2019 15.00 – 16.30 Krystian Szadkowski 



4 7.IV.2019 15.00 – 16.30 Krystian Szadkowski 

5 14.IV.2019 15.00 – 16.30 Krystian Szadkowski 

6 21.IV.2019 13.15 – 16.30 Krystian Szadkowski 

7 28.IV.2019 15.00 – 15:45 Krystian Szadkowski 

 

 


