Wydział „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego (www.al.uw.edu.pl)
zaprasza na bezpłatne, stacjonarne, czteroletnie
Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie
prowadzone wspólnie z Wydziałem Historycznym UW
Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale „Artes Liberales“ wyrastają z
długiej tradycji naszego środowiska. Od wielu lat prowadzimy wszechstronną działalność naukową w
obszarze nauk humanistycznych i społecznych, podejmując i realizując z powodzeniem eksperymentalne
inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Zaplecze dla studiów stanowią nowatorskie
jednostki i programy dydaktyczno-badawcze cieszące się renomą w kraju i za granicą:
• Kolegium „Artes Liberales” (www.clas.al.uw.edu.pl)
• Akademia »Artes Liberales« (www.aal.edu.pl)
• Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej (www.ial.org.pl/msh)
• Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
(www.mish.uw.edu.pl)
• OBTA – Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (www.al.uw.edu.pl/pl-47)
W ramach Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzone są nowatorskie
formy kształcenia przez pracę badawczą:
• międzynarodowy program badawczy dla doktorantów The Traditions of Mediterranean Humanism and
the Challenges of Our Times (www.mpd.al.uw.edu.pl)
• program doktorancki Searching Identity: Global Challenges, Local Traditions skierowany do młodych
uczonych z Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej
Do dyspozycji doktorantów stoją także:
• zespołowe projekty badawcze realizowane na Wydziale, w tym prestiżowe projekty zespołowe
finansowane przez European Research Council, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki
Proponujemy oryginalną formułę studiów opartych o nowatorski w humanistyce model współpracy
naukowej skupionej wokół 20 międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych
(www.al.uw.edu.pl/pl-12). Proponowane zajęcia (m.in. eksperymentalne seminaria badawczointegracyjne dla młodej kadry i doktorantów) umożliwią aktywne poszerzanie zainteresowań uczestników
i ich udział w projektach realizowanych na Wydziale oraz kreatywne formułowanie i podejmowanie
nowych inicjatyw oraz wyzwań badawczych.
Słuchacze studiów doktoranckich będą mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnym, unikalnym
programie studiów, którego naczelnym celem jest przywracanie pamięci o jedności nauk
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz stymulowanie całościowego - indywidualnego i
obywatelskiego - rozwoju człowieka. Będą mogli bronić doktoratów na wydziałach „Artes Liberales” i
Historycznym oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
Naszą ofertę kierujemy do kandydatów ambitnych i twórczych, którzy są zainteresowani przekraczaniem
barier akademickich i dyscyplinarnych. Oferujemy możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki
rozwoju naukowego w inspirującym i stymulującym środowisku skupiającym wybitnych przedstawicieli
nauk humanistycznych.

Termin przyjmowania dokumentów: do 10.11.2013
Rozmowa kwalifikacyjna: 29 i 30.11.2013
Rozpoczęcie studiów: 18.02.2014
Szczegóły, w tym opisy programów, na stronie: www.isd.al.uw.edu.pl
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