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Cel zajęć 

Zapoznanie doktorantów z ideą i przykładami badań skoncentrowanych na 
problemie (problem-centred) oraz modelami badań opartych na sztuce 
ujmowanymi jako nowy typ praktyk badawczych w zakresie badań jakościowych. 
Przygotowanie doktorantów do prowadzenia własnych badań w tym zakresie. 

Treści kształcenia 

1. Transdyscyplinarność jako punkt wyjścia badań.  
2. Hybrydyczne strategie metodologiczne.  
3. Modele podejść badawczych opartych na teorii vs modele badań opartych 

na problemie. 
4. Podejście problemowe vs podejście projektowe 
5. Formułowanie problemów badawczych w warsztatach humanistów. 
6. Planowanie badań. 
7. Współpraca i odpowiedzialność. 
8. Nauka i sztuka – budowanie nowych przedmiotów i narzędzi poznania. 
9. Miejsce badań opartych na sztuce w obszarze badań jakościowych. 
10. Główne typy badań opartych na sztuce: 

a) Poszukiwania narracyjne i oparte na fikcji; 
b) Poszukiwania oparte na poezji; 
c) Poszukiwania oparte na muzyce; 
d) Poszukiwania oparte na tańcu i ruchu; 
e) Poszukiwania oparte na teatrze, dramacie, performansie; 
f) Poszukiwania oparte na filmie  
g) Poszukiwania oparte na sztukach wizualnych.  

11. Epistemologie „zanieczyszczone”. 
 
 

Wymagania 
wstępne 

Podstawowe wiadomości z metodologii badań humanistycznych i/lub społecznych. 

Efekty kształcenia  
Doktorant w stopniu zaawansowanym zna metodologię badań właściwą dla dyscypliny nauki, w której odbywa 
się kształcenie, co pozwala na właściwy dobór teorii i narzędzi badawczych oraz efektywne ich zastosowanie i 

modyfikację w ramach własnych badań. – E_W02 
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Wybrać właściwy dla swoich Metody weryfikacji 



poszukiwań model badań, uzasadnić swój wybór, skonstruować projekt 
badań oraz zastosować innowacyjne metody. 

 Przygotowane i poddanie 
dyskusji projektu badawczego 
wykorzystującego omówione 

sposoby postepowania 
badawczego.  
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Szczegółowe 
informacje 

Kontakt: pokój 30 w Instytucie Kulturoznawstwa;  
kontakt elektroniczny: ewarew@amu.edu.pl;  
miejsce realizacji zajęć – pokój 30 IK 

 

* niepotrzebne skreślić 


