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Projekt programowy dla doktorantów*1 szkół doktorskich 

uczelni stowarzyszonych w Akademii »Artes Liberales« 

(wypracowany przez grupę roboczą powołaną przy Radzie AAL) 

 

 

1. Projekt programowy Akademii »Artes Liberales« (AAL) jest skierowany do ambitnych 

i dociekliwych poznawczo osób będących doktorantami szkół doktorskich. Jest to 

oferta wzbogacająca studia doktoranckie o elementy interdyscyplinarne oraz o 

dodatkową indywidualną opiekę tutorską/ współpromotorską. 

2. Programowe propozycje AAL dotyczą ważnych problemów badawczych współczesnej 

humanistyki w wymiarze światowym. 

3. Projekt AAL ma charakter interdyscyplinarny, nakierowany na poszerzenie kontekstu 

problemowego i metodologicznego projektu realizowanego przez doktoranta w ramach 

szkoły doktorskiej. Przy czym sama rozprawa jest broniona w ramach jednej 

dyscypliny określonej przez doktoranta w ramach szkoły doktorskiej. 

4. Projekt programowy AAL nie jest szkołą doktorską i nie jest to program 

konkurencyjny wobec programów realizowanych przez szkoły doktorskie. 

5. Aby uczestniczyć w projekcie AAL, osoba zainteresowana powinna uzyskać pisemną 

akceptację dyrektora szkoły doktorskiej, w której studiuje, oraz swojego promotora/ 

swoich promotorów.  

6. Realizacja konkretnych elementów programowych dla doktorantów w ramach projektu  

AAL  w  danej  edycji  ma  być  konsultowana  przez  doktoranta z promotorem/-ami 

pracy doktorskiej. 

7. Wartością programu jest podtrzymywanie ciągłości pokoleń w podejmowanych 

badaniach (czego wyrazem jest taka forma spotkań, jak „Seminarium u Mistrza”). 

8. Zakłada się umożliwianie uczestnikom programu AAL kontaktów z zagranicznymi 

ośrodkami badawczymi i uczonymi. 

 

 
*Z uwagi na komunikatywność i spójność tekstu użyto w nim form doktorant, doktoranci, które mają charakter 

generyczny i równościowy. 

mailto:aal@aal.edu.pl
http://www.aal.edu.pl/


 

9. Formy realizacji projektu to udział w spotkaniach z cyklu „Seminarium u Mistrza”, 

seminariach problemowych prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich, 

konferencjach tematycznych z udziałem doktorantów i wykładowców, panelach 

z udziałem zaproszonych gości, projektach badawczych (grantach), cyklach wykładów 

na określone tematy, indywidualnych konsultacjach w różnych ośrodkach 

uniwersyteckich (w zależności od potrzeb uczestnika programu). 

10. Uczestnik projektu AAL nie otrzymuje z Fundacji AAL dodatkowego stypendium. 

Do realizacji wybranych elementów programowych AAL przez jego uczestników będą 

wykorzystywane programy mobilnościowe typu MOST i Erasmus+. Finansowanie 

prowadzonych zajęć, wykładów, konferencji opiera się na funduszach 

zadeklarowanych przez każdą ze sfederowanych uczelni i przeznaczonych 

na realizację działań AAL. 

11. Rok akademicki 2022/2023 jest rokiem pilotażowym, jednak osoby, które zostaną 

zakwalifikowane do programu, będą mogły ubiegać się o dalsze wsparcie 

merytoryczne do końca swoich studiów doktoranckich.  

12. Proponowaną formą realizacji projektu AAL w roku 2022/2023 jest platforma 

programowa „NARRACJA & POZNANIE” (szczegółowa propozycja treści i form 

realizacji platformy jest w oddzielnym opracowaniu, patrz załącznik). Kierownikiem 

platformy jest prof. UŚ, dr hab. Paweł Tomczok, absolwent programu doktoranckiego 

AAL. 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 

• październik 2022 – rekrutacja: 

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie do 28.10 pod adresem Akademii 

»Artes Liberales« aal@al.uw.edu.pl następujących dokumentów:  

CV, opisu projektu doktorskiego, opinii promotora/-ów lub opiekuna/-ów, listy 

publikacji, tekstu wybranej publikacji. 

• listopad 2022: 

Ogłoszenie grafiku rozmów kwalifikacyjnych 4.11.  

Spotkania z komisją odbędą się w formie zdalnej ok. 17–18.11. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji ok. 25.11. 

• od grudnia 2022 do czerwca 2023: 

Ustalenie tutorów dla uczestników programu. Konsultacje z doktorantami 

rozpoczną się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników rekrutacji. 

Zdalne spotkania seminaryjne dla uczestników projektu (ok. pięciu w całym roku 

akademickim). Dokładny program spotkań seminaryjnych i lista zaproszonych 

gości zostanie ustalona po rekrutacji i będzie uwzględniać zainteresowania 

uczestników programu. 

Indywidualne konsultacje uczestników programu z ich tutorami w programie 

(nie mniej niż raz w miesiącu). 
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• koniec semestru zimowego: 

Pomoc uczestnikom programu w wyborze dodatkowych zajęć na semestr letni 

(zajęcia nie są obowiązkowe – tylko dla chcących i potrzebujących). 

• maj–czerwiec 2023: 

Seminarium u Mistrza (2–3-dniowa sesja online obejmująca: wykłady, warsztaty, 

omówienie projektów uczestników programu, dokładny program spotkania i lista 

zaproszonych gości będzie ustalona w zależności od zainteresowań uczestników 

programu i grona tutorów). 

• wrzesień 2023: 

Rozliczenie pierwszego roku udziału w platformie (forma do ustalenia z tutorem: 

opis aktywności w ciągu roku, np. przeprowadzonych badań lub projektu artykułu, 

wersja wstępna lub ostateczna artykułu lub rozdziału dysertacji). 

 

Opracowanie: 

prof. dr hab. Zbysław Muszyński 

dr hab. Ewa Rudnicka  [ewa.rudnicka@uw.edu.pl]  

prof. UŚ, dr hab. Paweł Tomczok [pawel.tomczok@us.edu.pl | tomczok@wp.pl] 

 

Grupa robocza przy Radzie AAL: 

członkowie Rady AAL 

prof. dr hab. Jerzy Axer 

prof. dr hab. Barbara Bokus 

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba 

prof. dr hab. Adam Grzeliński 

prof. dr hab. Kazimierz Ilski 

prof. dr hab. Zbigniew Kloch 

prof. UMCS dr hab. Zbysław Muszyński 

prof. dr hab. Teresa Pękala 

prof. UŚ dr hab. Edyta Sierka 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta 

prof. UW dr hab. Robert Sucharski 

reprezentanci zgłoszeni przez Pełnomocników Rektorów 

dr Ałła Brzozowska 

prof. UJ dr hab. Justyna Bugaj 

prof. KUL dr hab. Julia Gorbaniuk 

dr hab. Adam Izdebski 

prof. UMK dr hab. Dariusz Pniewski 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk 

prof. UJ, dr hab. Anna Sajdak-Burska 

 

goście Rady AAL 

dr hab. Ewa Rudnicka 

prof. dr hab. Sławomir Leśniak 

absolwenci MPISD AAL 

dr Marta Baron-Milian 

dr Michał Jędrzejek 

prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert 

dr Małgorzata Kot 

dr Jacek Małczyński 

dr Przemysław Piwowarczyk 

dr Agnieszka Podpora 

prof. UAM dr hab. Wojciech Sajkowski 

dr Piotr Słodkowski 

prof. UŚ dr hab. Paweł Tomczok 

dr Karol Wilczyński 

dr Rafał Zawisza 

 

 

 

 

    Zatwierdzili 

 

Przewodniczący Rady 

Akademii »Artes Liberales« 

(–) prof. dr hab. Jerzy Axer 

Sekretarz Rady 

Akademii »Artes Liberales« 

(–) prof. dr hab. Barbara Bokus 
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