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VIII edycja OgólnOpOlskIej kOnferencjI dOktOrantów 

Nauki społeczNe wobec wy-
zwań edukacyjNych „warsz-
tat młOdegO badacza”

OGÓLNOpOLSKa KONfERENcja dOKTORaNTÓW

__ astina koch
__ Sławomir Sobański

14-15 marca 2019 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się VIII 
edycja Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów pt. Nauki 
społeczne wobec wyzwań edukacyjnych „Warsztat młode-
go badacza”, w której Rada Doktorantów, jak i doktoranci 
Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wzięli udział jako jedni z siedmiu organi-
zatorów tego przedsięwzięcia. 

Inicjatorką Koalicji Samorządów Doktorantów tego wy-
darzenia  była mgr Magdalena Cieślikowska - Przewodni-
cząca Samorządu Doktorantów APS.  Koalicja Samorządów 
objęła: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, 
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Wydział 
Pedagogiczny UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
UW, Wydział Pedagogiczny UMK w Toruniu, Wydział Etnolo-
gii i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach. 

Opieki merytorycznej z ramienia WPPS UZ podjął się kierow-
nik studiów doktoranckich prof. Zdzisław Wołk. Osobą odpo-
wiedzialną za prace w komitecie organizacyjnym z ramienia 
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego był 
przewodniczący Rady Doktorantów mgr Sławomir Sobański.

Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnych 
prof. zw. dr. hab. Henryka Domańskiego nt. Funkcjonalne 
i dysfunkcjonalne aspekty stratyfikacji społecznej – na przy-
kładzie zmian w Polsce. Następnie przyszedł czas na sekcję 
zatytułowaną Szkoła Mistrzów, która umożliwiła doktoran-
tom zapoznanie się z poglądami wybitnych reprezentantów 
pedagogiki, psychologii i socjologii na temat kluczowych dla 

współczesności zagadnień badawczych. W ramach tej sek-
cji swoje wystąpienia prezentowali: prof. zw. dr hab. Anna 
Firkowska–Mankiewicz (Pochodzenie społeczne i inteligencja 
a sukces życiowy), prof. zw. dr hab. Mirosław Kofta (Psy-
chologia myślenia spiskowego – jak jest powiązana z życiem 
politycznym?), prof. zw. dr hab. Maria Jarymowicz (Moi mi-
strzowie – nauczyciele uprawnienia (neuro) psychologii), 
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Bądźcie mądrzejsi 
od utytułowanych autorów rzekomo naukowych rozpraw), 
prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Retoryka w analizie 
politycznego dyskursu teorii), jako ostatni wystąpił prof. 
zw. dr hab. Marek Rymsza (Czy jesteśmy społeczeństwem 
obywatelskim?). Kolejno organizatorzy przewidzieli panel 
dyskusyjny zatytułowany Studia doktoranckie po wejściu 
ustawy 2.0 – „zagrożenia i szanse”, w którym głos zabra-
li kierownicy studiów doktoranckich wybranych jednostek 
uczelnianych z kraju. Następnie swoje wystąpienia zapre-
zentowali przedstawiciele młodszego pokolenia naukowców, 
którzy w ostatnim czasie uzyskali stopień doktora. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął Panel metodologiczny, 
w którym wystąpili prof. zw. dr hab. UMCS Stanisław Byra 
(Metodologiczne założenia badań – wskazówki praktycz-
ne) oraz prof. zw. dr hab. APS Danuta Duch-Krzystoszek 
(Warsztat badawczy socjologa). Kolejno przewidziano dwie 
sekcje  (przedpołudniową i popołudniową), które  koncen-
trowały się głównie na  wystąpieniach młodych adeptów 
sztuki naukowej prezentujących swoje projekty badaw-
cze. W ramach powołanych sekcji przewidziano XI paneli 
o zróżnicowanej tematyce w ramach prowadzonych ba-
dań metodami ilościowymi, jakościowymi, jak i metodami 
mieszanymi. Pomiędzy wystąpieniami przewidziano sesje 
porterową, której celem było przedstawienie w formie wi-
zualnej swoich naukowych osiągnięć. 

Konferencja skierowana była zarówno do doktorantów, jak 
i studentów studiów magisterskich, którzy rozważają podjęcie 
kształcenia na studiach trzeciego stopnia. Celem konferencji 
było promowanie rozwoju naukowego doktorantów, a także 
stworzenie forum do dyskusji oraz prezentacji badań, osią-
gnięć naukowych i poszerzanie wiedzy w zakresie pedagogiki, 
psychologii i socjologii w kontekście edukacyjnym. Równie 
ważnym elementem stała się wymiana doświadczeń badaw-
czych zarówno doktorantów, jak i autorytetów świata nauki 
przy realizacji wspólnych zadań z innymi uczelniami wyższy-
mi. Nie można też zapomnieć o integracji doktorantów z róż-
nych jednostek akademickich z kraju.

Konferencja okazała się dużym sukcesem merytorycznym 
i spotkała się z dużym uznaniem osób w niej uczestniczących. 
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