
 
 

HUMANISTYKA CYFROWA. STUDIA DOKTORANCKIE INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK I POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 

 

Pierwszy raz w historii, IBL PAN będzie realizował nowatorski program kształcenia doktorantów 
z zakresu humanistyki cyfrowej. Celem studiów doktoranckich w IBL PAN i PJATK jest podniesienie 
jakości i efektywności poprzez opracowanie i realizację nowego, interdyscyplinarnego programu 
kształcenia o profilu akademickim z zakresu humanistyki cyfrowej. Poprawa jakości polegać będzie na 
badawczo-dydaktycznej współpracy literaturoznawców i informatyków, która unowocześni kształcenie 
humanistyczne poprzez jego zakorzenienie w cyfrowych technologiach. Jednocześnie zapewni 
informatykom wiedzę o najnowszych tendencjach w nauce o literaturze, języku i kulturze, 
w szczególności o współczesnym rozwoju jej badań cyfrowych. 

Rezultatem projektu będzie wypromowanie 14 doktorów – liderów potrafiących pracować 
w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, przygotowanych do organizowania innowacyjnych 
przedsięwzięć na polu humanistyki cyfrowej.  

 

Studia mają charakter środowiskowy i dają możliwość uzyskania stopnia doktora w IBL PAN 
w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie literaturoznawstwo lub w PJATK w dziedzinie nauk 
technicznych, dyscyplinie informatyka. 

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych absolwentów studiów II stopnia różnych kierunków, 
mających ambicje naukowe lub wiążących swój rozwój zawodowy z pracą w środowisku 
pozaakademickim, np. w instytucjach społecznych, naukowych, czy kulturalnych wymagających 
kompetencji cyfrowych. 

 

Interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. 

 

Lider projektu:  

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,  

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 

 

Partner projektu:  

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 

ul. Koszykowa 86; 02-008 Warszawa 

 



 

Oferowane przez nas interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie „Humanistyka cyfrowa. 

Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK” stanowią wyróżniającą się ofertę dla humanistów na rynku 

edukacyjnym w Polsce. Program studiów łączy w sobie wiele możliwości pozwalających na 

uzyskanie różnorodnych korzyści w perspektywie rozwoju naukowego i zawodowego.  

 

Zapewniamy: 

 stypendium przez 48 miesięcy (w latach: 2019-2022) w wysokości 1 500 zł miesięcznie; 

 możliwość ubiegania się o dodatkowe stypendia naukowe (1 500 zł miesięcznie dla połowy 

uczestników studiów) i socjalne; 

 Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych gwarantuje zdobycie kompetencji 

cyfrowych na najwyższym poziomie (zajęcia dostosowane do osób z wykształceniem 

humanistycznym); 

 bon edukacyjny w wysokości 6 000 zł na naukę języków obcych (min. 200 godzin zajęć); 

 finansowanie udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych; 

 staże w instytucjach kultury i nauki; 

 udział w zespołach badawczych IBL PAN i PJATK; 

 warsztaty z pozyskiwania środków finansowych na projekty krajowe i zagraniczne; 

 warsztaty z metod komunikacji w interdyscyplinarnych zespołach badawczych; 

 opiekę dwóch mentorów naukowych z IBL PAN i PJATK od początku studiów do pół roku po 

ich zakończeniu; 

 możliwości wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+; 

 zajęcia z najlepszymi w Polsce liderami nauki w dyscyplinach: literaturoznawstwo 

i informatyka; 

 dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej i naukowej w IBL PAN i PJATK; 

 dogodną lokalizację – zajęcia będą odbywały się w centrum Warszawy. 

 

  



 

Rekrutacja trwa tylko do 31 sierpnia 2018r., liczba miejsc ograniczona: 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://ibl.waw.pl 

 

Wszelkich szczegółowych informacji nt. rekrutacji, warunków studiowania 

i programu studiów udzielają: 

 

Kierownik studiów: 

dr hab. prof. IBL PAN Marek Troszyński: marek.troszynski@ibl.waw.pl  

 

Sekretariat studiów: hc@ibl.waw.pl  

dr Paweł Bem 

dyżury w środy, godz. 12:00-14:00, pok. 126 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
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