01.07.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.09.2018
Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN
Instytucja: Instytut Badań Literackich PAN
Miasto: Warszawa
Tryb: stacjonarne
Rodzaj oferty: Studia III stopnia
Data ogłoszenia: 31.07.2018

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku.
Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

Nasz Instytut należy do najbardziej pionierskich instytutów badawczych
reprezentujących nauki humanistyczne, daleko wykraczając poza ścisłe pole badań
literaturoznawczych. Co roku nasi uczeni, w tym doktoranci, zdobywają prestiżowe
granty, nagrody i stypendia. Instytut po ostatniej ocenie parametrycznej otrzymał
*najwyższą kategorię A+ i znalazł się w gronie 37 najlepszych jednostek
naukowych spośród 963 ocenianych. Instytut wyróżnia się m.in. zaawansowanymi
badaniami w zakresie: studiów staropolskich, nowoczesnego edytorstwa, geografii
literackiej, popularyzacji kultury dziewiętnastego wieku, badań nad Zagładą,
komunizmem, gender studies, humanistyki cyfrowej i animal studies. Zapraszamy
do zapoznania się z badaniami prowadzonymi w Instytucie na stronie
realizowanych projektów, zespołów i pracowni. Przy Instytucie prężnie działa
Wydawnictwo IBL PAN, a także wydawane są wysoko punktowane czasopisma
naukowe, jak „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki” czy „Wiek XIX”.
Studia w IBL PAN mają wyjątkowy, kameralny charakter i adresowane są do osób,
które chciałyby poświęcić się pracy naukowej. Zapewniamy: indywidualny tok pracy
doktoranta z opiekunem naukowym, możliwość rozwijania naukowych
zainteresowań poprzez udział w pracach prowadzonych w IBL PAN oraz
ewentualność uczestnictwa w projektach badawczych bądź realizacji własnych
pomysłów na badania. Każdy doktorant uczestniczy w seminarium doktoranckim i
bieżących pracach Instytutu, a także korzysta z indywidualnych konsultacji z
opiekunem i innymi pracownikami Instytutu, którzy mogą zostać powołani w
charakterze promotorów pomocniczych.
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Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 zostały uchwalone
przez Radę Naukową IBL PAN uchwałą nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
(zob.
http://doktoranckie.ibl.waw.pl/projekt-uchwaby-rady-naukowej-ibl-pan-wsprawie-warunkow-i-trybu-rekrutacji-na-stacjonarne-studia-doktoranckie-2018.pdf)
Dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibie IBL PAN (Pałac Staszica, ul.
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 127, w dni robocze w godz. 10.00-14.00).
Dokumenty można również wysłać pocztą (wówczas świadectwo kwalifikacji
drugiego stopnia powinno zostać poświadczone
notarialnie).
Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września. Dokładny termin
zostanie podany w sierpniu.
Studia doktoranckie są bezpłatne.
Wszelkich szczegół

owych informacji
udziela sekretarz studiów, mgr
Marlena Sęczek: osobiście – dyżur w

każdy poniedziałek w godz. 10-14 w pok. 127,
mailowo – pod adresem doktoranckie@ibl.waw.pl,
telefonicznie – pod numerem 605-319-730.
___________________________________________________________________________________________
Instytut Badań Literackich PAN należy do najbardziej pionierskich instytutów
badawczych reprezentujących nauki humanistyczne, daleko wykraczając poza
ścisłe pole badań literaturoznawczych. Co roku uczeni IBL, w tym doktoranci,
zdobywają prestiżowe granty, nagrody i stypendia. Instytut po ostatniej ocenie
parametrycznej otrzymał najwyższą kategorię A+ i znalazł się w gronie 37
najlepszych jednostek naukowych spośród 963 ocenianych.
Instytut wyróżnia się m.in. zaawansowanymi badaniami w zakresie: studiów
staropolskich, nowoczesnego edytorstwa, geografii literackiej, popularyzacji kultury
dziewiętnastego wieku, badań nad Zagładą, komunizmem, gender studies,
humanistyki cyfrowej i animal studies.
***
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk nr 2 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na studia doktoranckie w IBL PAN
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1. Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, działając na
podstawie:
• art. 196 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami);
• Zarządzenia Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk nr
3 z dnia 29 kwietnia 2014 r. o utworzeniu studiów doktoranckich w Instytucie
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
uchwala niniejszym warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie Instytutu
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
2. Opis warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie Instytutu Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i
wraz z nią zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia
bieżącego roku.
___________________________________________________________________________________________
Resolution No. 2. of the Scientific Council of the Institute of the Literary Research of
the Polish Academy of Sciences of April 25th 2017,
on terms and conditions of recruitment for doctoral studies at the Institute of the
Literary Research of the Polish Academy of Sciences (ILR PAS)
1. The Scientific Council of Institute of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences, acting on the basis of:
a. art. 196 sec. 2 Law of July 27th 2005 Law on Higher Education (Journal of
Laws of 2005, No. 164, item 1365, as amended);
b. order of the Director of the Institute of Literary Research of the Polish
Academy of Sciences No. 3 of April 29th 2014 on the establishment of
doctoral studies at the Institute of Literary Research of the Polish
Academy of Science
it hereby sets out terms and conditions for recruitment for the doctoral
studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of
Sciences.
2. Description of terms and conditions of recruitment
for the doctoral studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences constitutes attachment 1 to this resolution and will be publicly
announced by April 30th 2017.
________________________________________________________________________________________
Regulamin studiów, program i informacja o efektach kształcenia - w
załącznikach.
strona internetowa: http://doktoranckie.ibl.waw.pl/
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Wysokość czesnego: bezpłatne
Długość trwania kursu: cztery lata
Do pobrania:
• Regulamin_studiow_dokt_IBL.pdf
• Studia_Doktoranckie_IBL_PAN_-_Program_studiow.pdf
• Studia_Doktoranckie_IBL_PAN_-_Efekty_ksztalcenia.pdf
Linki:
• http://doktoranckie.ibl.waw.pl/
Słowa kluczowe: literaturoznawstwo
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