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PLAN PRACOWNI DOKTORSKICH NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023  
NAUKI HUMANISTYCZNE 

  
lp. prowadzący dyscyplina tytuł krótki opis 

język 
wykładowy 

data miejsce 

1 
dr hab. Henryk 
Machajewski, 

prof. UG 
archeologia 

Rozumienie 
historii i 
archeologii 

Historia i archeologia w procesie tworzenia narracji o przeszłości. 
Czy historyk i archeolog proponuje opisy przeszłości? Czy historyk 
i archeolog są współtwórcami kultury? Różne teorie rozumienia 
dziejów.  Różne kształty historii. Czas, przestrzeń i różne działania 
ludzkie. Subiektywna i obiektywna strona procesu historycznego.      

język polski 

09.11.2022 / 
23.11.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WF(N) 
169 

2 
dr hab. Jorgen 
Veisland, prof. 
UG 

literaturo-
znawstwo 

McCarthyism 
and Blacklisting 
in America in 
the 1950's  

The theme of the 2 times 3 academic hours' workshop is the 
activities of US senator Joseph McCarthy in the years 1953-1956 
the aim of which was to investigate Communist infiltrators, so-
called, among others, left wing intellectuals, writers, and actors 
suspected of participating in organizations and acts deemed 
subversive to the United States government. McCarthy undertook 
his investigations through a Senate Committee of Investigations 
and through the House Un-American Activities Committee which 
conducted investigations and interrogations during the 1940's and 
1950's. Well-known, prominent intellectuals such as Bertolt 
Brecht, Thomas Mann, Arthur Miller, Orson Welles and many 
others were blacklisted. The lectures an discussions will focus on 
the reasons for communist phobia in the United States and the 
resulting persecution, exclusion and marginalization as portrayed 
in Arthur Miller's play The Crucible.    

język 
angielski 

09.11.2022 / 
23.11.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WF(N) 
169 

3 
dr hab. Anna 

Mazurkiewicz, 
prof. UG 

historia 

Investigating 
the origins of 
the state-private 
network in U.S. 
foreign policy 
making 

We will examine the origins of the US government's enrolling of the 
private sector (foundations, businesses and organizations) to 
expand its reach in the foreign countries. Mechanisms, people as 
well as case studies will be examined to understand how non-state 
actors had (have?) a role to play in advancing country's strategic 
goals. 

język 
angielski 

14.11.2022 / 
28.11.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WH 2.6 
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4 
prof. dr hab. 

Andrzej Kątny 
języko-

znawstwo 

Aspektualność 
w języku 
niemieckim i 
polskim 

Język niemiecki nie posiada kategorii aspektu. Aby zbadać 
odpowiedniki aspektu języka polskiego w języku niemieckim 
przyjęto jako tertium comparationis pojęcie aspektualności . Ta 
semantyczno-pojęciowa kategoria obejmuje w języku polskim (i 
innych językach słowiańskich) aspekt jako centrum i rodzaje akcji 
(Aktionsarten), klasy semantyczne czasownika, przysłówki 
spójniki oraz środki syntaktyczno-tekstowe.   

język polski 

14.11.2022 / 
28.11.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WH 2.6 

5 

dr hab. Danuta 
Stanulewicz-

Skrzypiec, prof. 
UG 

języko-
znawstwo 

Słownictwo 
barw 

Celem zajęć jest przedstawienie badań testowych, ankietowych i 
korpusowych nad słownictwem barw w różnych językach, m.in. 
polskim, kaszubskim, rosyjskim, hiszpańskim i walijskim. 

język polski 

21.11.2022 / 
12.12.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WH 2.6 

6 

dr hab. 
Sławomir 

Kościelak, prof. 
UG 

historia 

Gdańsk 
nowożytny jako 
przedmiot 
badań 
historycznych, 
kulturowych, 
prozopograficzn
ych  

W toku zajęć przedstawienie głównych kierunków oraz stanu 
badań nad Gdańskiem nowożytnym, jego dziejów i szeroko pojętej 
kultury od końca XV do początku XIX wieku. Narodziny tematu 
"Gdańsk nowożytny" u schyłku XVIII w., historiografia, polska, 
niemiecka, zagraniczna po początek XXI wieku. Wykorzystanie 
zasobów źródłowych, możliwe dalsze studia i badania nad 
fenomenem dużego, wielokulturowego ośrodka miejskiego nad 
Bałtykiem.  

język polski 

05.12.2022 / 
19.12.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WH 2.6 

7 
dr hab. Krzysztof 

Lewalski, prof. 
UG 

historia 

Kwestie 
wyznaniowe w 
badaniach 
historycznych 

Przed jakim wyzwaniami i zagrożeniami staje historyk badający 
kwestie wyznaniowe? Czy w pracy historycznej można uwolnić się 
od wyznaniowego punktu widzenia? Czy historyk podczas 
konstruowania narracji może używać, np. takich pojęć, jak herezja 
i schizma? Jeżeli tak to o czym powinien pamiętać? Antysemityzm, 
prozelityzm, ekumenizm, neutralność światopoglądowa, „prawda 
absolutna”, „walka pamięci”, dysonans poznawczy - to tylko 
niektóre z procesów, zjawisk, postaw czy kwestii mogących 
wpływać na procesy poznawcze związane z badaniami w zakresie 
tematyki wyznaniowej. 

język polski 

05.12.2022 / 
19.12.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WH 2.6 
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8 
dr hab. Anna 

Mazurkiewicz, 
prof. UG 

historia 

Public 
diplomacy – a 
guide for 
beginners. 

Participants will examine examples (radio, print and cultural 
exchanges, including music/dance/art) of public diplomacy at 
work. The aim of the workshop is to inspire PhD students to come 
up with an original definition of the "cultural diplomacy" and its 
place and role within the larger concept of public diplomacy. Cases 
in US presence in Cold War Poland will be used as case studies.  

język 
angielski 

07.12.2022 / 
21.12.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WF(N) 
169 

9 
dr hab. Izabela 
Kępka, prof. UG 

języko-
znawstwo 

Etyka słowa 

Zajęcia dotyczyć będą analizy zagadnień związanych z etyką słowa 
w różnych przestrzeniach życia społecznego - w polityce, mediach 
społecznościowych, mass mediach, reklamie. Doktoranci  
analizować (i porównywać) będą różnorodne teksty pod kątem 
etyki słowa, tropiąc przy tym środki nieetyczne (m. in. elementy 
manipulacji, tworzenie kategorii wroga) oraz etyczne. Metodologia 
zajęć oparta będzie na propozycjach językoznawczych. Blok 
pierwszy - wprowadzająca część teoretyczna - pojęcie etyki słowa, 
techniki manipulacji, hejt,  kategoria wroga, aksjologizacja świata; 
Blok drugi - zajęcia badawcze związane z analizą tekstów i 
ustalaniem elementów językowych  służących etycznemu i 
nieetycznemu przedstawianiu rzeczywistości. 

język polski 

09.01.2023 / 
23.01.2023 
godz. 15.30-

17.45 

WH 2.6 

10 
dr hab. Anna 

Mazurkiewicz, 
prof. UG 

historia 

Political thought 
in exile. Re-
reading Cold 
War concepts to 
understand the 
present. 

Based on select issues of the "ACEN News" (1954-1971) PhD 
students will search for political concepts formulated within a 
transnational forum of political exiles from East Central Europe. As 
a group, we will try to come up with coherent definitions, situate 
them in the historical context and then relate them to the 
contemporary crisis.  

język 
angielski 

11.01.2023 / 
25.01.2023 
godz. 9.00-

11.15 

WF(N) 
169 

11 
dr hab. Zenon 
Lica, prof. UG 

języko-
znawstwo 

Z zagadnień 
metodologii 
językoznawstwa 
diachronicznego
.  

Zajęcia dotyczyć będą zagadnień związanych z językoznawstwem 
diachronicznym. Wyjaśnione zostanie, czym zajmuje się 
diachronia, przedstawiona klasyfikacja języków indoeuropejskich, 
omówione cechy języków słowiańskich wywodzących się z języka 
prasłowiańskiego, poruszone zagadnienie zapożyczeń francuskich 
w języku angielskim, jakie cechy językowe utrwaliły się w 
zachowanych nazwach własnych, zmiany językowe w polszczyźnie. 
Próby rekonstrukcji wyrazów.  

język polski 

11.01.2023 / 
25.01.2023 
godz. 15.30-

17.45 

WF(N) 
169 



4 
 

12 
dr hab. Monika 
Rzeczycka, prof. 

UG 

nauki o 
kulturze i 

religii 

Transdyscyplin
owe 
metodologie 
badań nad 
ezoteryzmem 
zachodnim 

Transdyscyplinowe metodologie badań nad ezoteryzmem 
zachodnim. Warsztaty obejmują takie formy podawcze jak wykład 
(klasyczny i z prezentacją multmedialną) oraz konwersatorium. 
Celem jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką najnowszych badań 
nad ezoteryzmem zachodnim (Western Esotericism Studies), a 
także z historią tych badań w Polsce i zagranicą, najważniejszymi 
strategiami, projektami oraz środowiskami badawczymi na 
świecie. Część praktyczna obejmuje pracę zespołową, zmierzającą 
do wykorzystania wybranych narzędzi analitycznych i 
interpretacyjnych w naukach humanistycznych.   

język polski 

16.01.2023 / 
30.01.2023 
godz. 15.30-

17.45 

WH 2.6 

 

W roku akademickim 2022/2023 każdy doktorant zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu Pracownia doktorska w wymiarze 30 

godzin. Każda oferowana pracownia doktorska obejmuje 2 spotkania po 3 godziny lekcyjne, czyli łącznie 6 godzin. Każdy doktorant musi odbyć w roku 

akademickim (semestr zimowy i letni) łącznie 5 pracowni, w tym przynajmniej 1 pracownia musi być w dyscyplinie doktoranta. Zapisy na pracownie 

doktorskie będą odbywały się poprzez portal studenta 2 razy w roku: 17.10.2021 i w styczniu 2023.  

Zapisy na semestr zimowy w portalu studenta ruszają 17.10.2022 r. godz. 19.00. Zapisy potrwają do 19.10.2022 r. do godz. 15.00. 

 


