Informacja na temat rekrutacji do interdyscyplinarnego i międzydziedzicowego
programu doktorskiego współprowadzonego ze Szkołą Doktorską Nauk
Społecznych przy wsparciu POB HERITAGE
Nazwa Jednostki: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Szkoła Doktorska Nauk
Społecznych ze wsparciem POB Heritage
Liczba stypendiów: 6
Wysokość stypendium: 5000 PLN brutto/msc przez cały okres kształcenia w Szkole Doktorskiej.
Dodatkowo:
* Środki uzyskane w ramach współpracy z POB Heritage w drodze konkursu na odbycie
średnioterminowego stażu badawczego w ośrodku zagranicznym (do 9 miesięcy).
* Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu i realizacji indywidualnego planu badawczego.
* Mini granty na realizację indywidualnego planu badawczego.
* Wsparcie w ramach umów międzynarodowych zawartych między UJ a ośrodkami zagranicznymi.
Miejsce realizacji badań: UJ we współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Wymagania stawiane Doktorantom Programu: Doktoranci zobowiązani są zrealizować
interdyscyplinarny projekt doktorski powiązany merytorycznie z działaniami POB Heritage.
Realizacja tego projektu musi się odbyć na poziomie międzynarodowym, co rozumie się
następująco: 1. Rozprawa powstanie w j. angielskim; 2. Co najmniej jeden promotor będzie z
zagranicy; 3. Kształcenie będzie realizowane w j. angielskim; 4. Doktorant odbędzie staż
zagraniczny (finansowany ze środków POB Heritage). Dodatkowym atutem byłoby uzyskanie
wspólnego dyplomu z partnerem zagranicznym (np. w ramach cotutelle).
Opis merytoryczny programu oraz projektu: Doktorant realizuje program kształcenia poprzez
udział w interdyscyplinarnym i międzydziedzinowym programie doktorskim prowadzonym
wspólnie przez Szkołę Doktorska Nauk Humanistycznych oraz Szkołę Doktorską Nauk
Społecznych przy wsparciu finansowym POB HERITAGE. Projekt doktorski musi mieć charakter
interdyscyplinarny oraz musi wpisywać się w szeroko pojęte badania nad dziedzictwem o poniższej
charakterystyce:
Dziedzictwo (Heritage) jest wyjątkowym pojęciem, którego zakres semantyczny stale poszerza się.
Jako kategoria opisu rzeczywistości kulturowej odwołuje się ono do pojęć stosowanych wcześniej
przez wiele nauk. W tym sensie intrygujące relacje wiążą dziedzictwo z zabytkiem i dobrami
kultury, tradycją, historią, pamięcią społeczną i miejscami pamięci czy – jeszcze szerzej – z kulturą.
Dziedzictwo wyrasta z tych pojęć, ale równocześnie zbliża nauki, które stawiają pytania o obecność
„przeszłości w teraźniejszości” oraz o strategie jej waloryzacji, negocjacji, użycia bądź sprzeciwu,
intencjonalnego zapominania i odzyskiwania. Lokalny, narodowy, regionalny i globalny wymiar
dziedzictwa, zależności od procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz głębokie
zakorzenienie w przeszłości tworzą sieć powiązań, które proponujemy poddać badaniu z różnych
perspektyw. Tak rodzi się interdyscyplinarna synergia, z której czerpie POB Heritage, będący

platformą współpracy dla reprezentantów wielu nauk humanistycznych i społecznych.
Zakres POB Heritage obejmuje przede wszystkim następujące dyscypliny naukowe i pola
badawcze: antropologia; archeologia; ekonomia i finanse; etnologia; filologie obcojęzyczne;
filozofia; historia; historia sztuki; językoznawstwo; judaistyka; kognitywistyka; komparatystyka
literacka; kulturoznawstwo; literaturoznawstwo; muzykologia; nauki o komunikacji społecznej i
mediach; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; ochrona
dóbr kultury; polonistyka; przekład literacki; religioznawstwo; socjologia; wiedza o teatrze i
filmoznawstwo.
Kontakt: interdisciplinary.phd@uj.edu.pl

