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Tytuł Projektu: Przygotowanie i realizacja Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-

Kultura" na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego  

Numer umowy: POWR.03.02.00-00-I055/16-00 z dn. 02.10.2017 r. 

 

Podniesienie jakości kształcenia na studiach III stopnia Wydziału „Artes Liberales” (AL) UW 

poprzez realizację, w Iatach 2018-2023, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (SD) 

„natura-Kultura” dla 20 absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych oraz 

przyrodniczych polskich i zagranicznych uczelni wyższych.  

Projekt przyczyni się do realizacji celu POWER (podniesienie jakości kształcenia na SD), 

ponieważ: 

SD będą miały charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Umożliwią uzyskanie tytułu 

doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, 

kulturoznawstwa, archeologii, bibliologii, etnologii, historii, historii sztuki, nauk o sztuce, 

filozofii i socjologii. W SD wykorzystane zostaną zagadnienia z zakresu fizyki, biologii i chemii, 

dzięki współpracy z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Biologii UW. 

Program posłuży wypracowaniu nowatorskich metod kształcenia poprzez udział w 

interdyscyplinarnych badaniach naukowych. Osiągnięcie synergii efektów kształcenia będzie 

możliwe dzięki zaangażowaniu kadry naukowej reprezentującej nauki humanistyczne, 

społeczne i przyrodnicze na każdym etapie studiów (w tym współpromotorstwo dysertacji).  

Zgodnie z zaleceniami Zasad Salzburskich nacisk zostanie położony na kształtowanie 

„miękkich” umiejętności nabywanych w trakcie udziału w elastycznych formach kształcenia, 

umożliwiających różnicowanie indywidualnych programów studiów.  

SD przygotuje doktorantów do pracy naukowej w ww. dyscyplinach w perspektywie 

interdyscyplinarnej. Doktoranci zapoznają się z możliwością stosowania w badaniach 

humanistycznych i społecznych metodologii i języka nauk przyrodniczych. Nabędą też biegłości 

w organizowaniu pracy zespołowej przekraczającej granice dyscyplin naukowych.  

Program został opracowany w oparciu o programy wypracowane w projekcie 

pozakonkursowym. Opracowanie programów SD o zróżnicowanych profilach bazuje na 

wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010, 



oraz „Zasadach innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA Steering 

group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady UE dotyczących modernizacji Szkolnictwa 

Wyższego z 28 i 29.11.2011 r. Treść programu SD jest zgodna z Europejską Kartą Naukowca. 

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i 

realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane 

poprzez interdyscyplinarny program SD o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.  

Okres realizacji projektu to 60 miesięcy w terminie 02.10.2018 – 30.09.2023.  

 

 

 

 


