
 „Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013” 

Instytut Społeczeństwa Wiedzy wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich w roku 

akademickim 2011/2012 wznowił, w ramach II cyklu, ogólnopolskie seminarium 

doktoranckie pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa 

wiedzy. Idea wznowienia Seminarium  zrodziła się w związku z inicjatywami 

licznych, zainteresowanych doktorantów, a także z wprowadzeniem nowej 

dyscypliny naukowej, w dziedzinie nauk społecznych, pn. nauki o polityce 

publicznej. Rosnąca liczba prac doktorskich na tematy związane z problematyką 

społeczeństwa wiedzy oraz badań nad szkolnictwem wyższym wskazuje na 

potrzebę większej integracji środowiska naukowego w Polsce. W poprzednim 

roku w Seminarium uczestniczyło ponad 30 doktorantów. W związku z dużym 

zainteresowaniem uczestników oraz decyzją Rady Programowej Seminarium 

będzie kontynuowane w roku akademickim 2012/2013. 

ISW-FRP ogłasza nabór na Seminarium. 

Rekrutacja doktorantów na Seminarium odbywać się będzie w październiku 

2012 r. 

Cele seminarium: 

 zapewnienie doktorantom uczestniczącym w Seminarium osobistych 

kontaktów merytorycznych z czołowymi ekspertami w zakresie systemu 

szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce; 

 stworzenie środowiska naukowego dla doktorantów przygotowujących 

rozprawy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, w zakresie 

podstawowych problemów funkcjonowania systemów szkolnictwa 

wyższego i badań naukowych w Polsce i na świecie; 

 stworzenie krajowego forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla 

doktorantów oraz prezentacji osiągnięć doktorantów, którzy przygotowują 

rozprawy w tym obszarze tematycznym; 

 udział w kształceniu grupy polskich młodych ekspertów specjalizujących 

się w zagadnieniach szkolnictwa wyższego przygotowanych do 

prowadzenia wspólnych przyszłych prac badawczych; 

 udostępnianie informacji o dotąd prowadzonych lub podjętych pracach 

nad rozprawami doktorskimi z dziedziny objętej tematyką Seminarium; 

Uczestnicy Seminarium 

Seminarium jest organizowane dla młodych badaczy prowadzących badania w 

zakresie problematyki Seminarium, a w szczególności dla: 

 doktorantów przygotowujących rozprawy w ramach nowej dyscypliny 

naukowej pn. nauki o polityce publicznej, w dziedzinie nauk społecznych; 



 doktorantów przygotowujących rozprawy w ramach innych dyscyplin 

naukowych (zarządzanie, socjologia, pedagogika, naukoznawstwo, 

nauki techniczne itp.), tematycznie związane ze szkolnictwem wyższym 

i badaniami naukowymi; 

Przewidywany jest udział promotorów/opiekunów naukowych prowadzących 

prace doktorskie we wskazanym obszarze tematycznym. 

Rada Programowa: 

 promotorzy/opiekunowie naukowi doktorantów uczestniczących 

w seminarium; 

 przedstawiciele ISW-FRP: prof. Jerzy Woźnicki (przewodniczący 

Rady), prof. Ewa Chmielecka, prof. Andrzej Kraśniewski; mgr inż. 

Kinga Kurowska (sekretarz);  

 inne zaproszone osoby; 

Każde z Seminariów składać się będzie z wykładu znanego eksperta na 

wybrany temat, prezentacji swojego dorobku dokonywanej przez doktorantów, 

komentarzy poświęconych aktualnym wydarzeniom w szkolnictwie wyższym i 

badaniach naukowych oraz, dyskusji z udziałem doktorantów. 

Dokładne informacje, terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz 

kalendarz Seminarium dostępne są na stronie internetowej www.frp.org.pl.  

Pytania i prośby prosimy kierować do Sekretarza Seminarium Kingi 

Kurowskiej pod adresem kinga.k.kurowska@gmail.com   
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