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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł 

naukowy 

 

Monika Dorota Adamczyk, dr hab. adiunkt 

Dyscyplina naukowa 

(zgodnie z wykazem dyscyplin, w 

których kształci Szkoła Doktorska 

KUL) 

Nauki socjologiczne 

Profil naukowy: adres osobistej 

strony www, profilu Research 

Gate lub profilu Academia.edu 

https://www.researchgate.net/profile/Monika_Adamczyk3 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

postawy wobec starości, przygotowanie do starości, 

subkultury starości, wykluczenie społeczne, style życia,  

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat 

kalendarzowych (2017-2020) 

a) Scopus i/lub Web of Science :Monika Adamczyk 

& Alina Betlej & Jan Gondek & Alina Ohotina, 

2019. "Technology and sustainable development: 

towards the future?," Entrepreneurship and 

Sustainability Issues, VsI Entrepreneurship and 

Sustainability Center, vol. 6(4), pages 2003-2016, 

June. 

b) M. Adamczyk, Emerytura – czas oczekiwań czy 

obaw?, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 3 (69), 

s. 139–149. 

M. Adamczyk, University of the Third Age – A 

Place of Social Participation and Active Aging, 

„Roczniki Nauk Społecznych” 2017, 9 (45), nr 2 

s. 73–86. 

 

c) Monografia: Społeczne uwarunkowania 

pomyślnego starzenia się i aktywnego 

przygotowania do emerytury, Lublin, 

Wydawnictwo KUL, 2019, ISBN: 978-83-8061-

646-2 

 

 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3) Kierownik grantu: grantu „Subkultury starości” – grant 

wewnętrzny 2019-2020 - 05-0508-2 Subwencja WNS- 

dyscyplina nauki socjologiczne 

Kierownik grantu:  
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(1/6-20-19-05-3-0110) Grant Interdyscyplinarny KUL- 

Przemijanie, starość, emerytura, śmierć – postawy wobec 

starości i starzenia się 2019-2021 

Wykonawca grantu (max 3) Udział w europejskim programie ERASMUS +  w 

okresie 2014–2016, w  projekcie BALL – Be Active 

through Lifelong Learning  ERASMUS + 2014– 2016, 

finansowanym przez Komisje Europejską. Do moich 

zadań należało: 

1) Przeprowadzenie analizy wyników badań 

ankietowych na temat oceny stanu przygotowania do 

emerytury osób w wieku 55+ w Polsce oraz 

przygotowanie raportu w j. angielskim podsumowującego 

te wyniki dla partnerów projektu, tj.  

• Evris Foundation Islandia 

• U3A Reykjavik Islandia 

• Universidad Permanente de la Universidad de 

Alicante  (UPUA) Hiszpania 

2. Wykonawca w grancie ministerialnym Dostępność + 

realizowanym z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich z 

siedzibą w Lublinie, grant realizowany w 2020. 

Przeprowadzenie analizy wyników badań ankietowych na 

temat oceny dostosowania urzędów do osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas 

wypromowanych doktorów 

- 

Liczba aktualnie otwartych 

przewodów doktorskich 

- 

Liczba aktualnych doktorantów 

przed otwarciem przewodu 

- 

Liczba aktualnych doktorantów 

w Szkole Doktorskiej KUL 

- 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 

Potencjalna tematyka 

doktoratów, które promotor 

chciałby prowadzić 

(kilka tematów) 

Postawy wobec starości. 

Wykluczenie społeczne i marginalizacja. 

Przygotowanie do emerytury i pomyślnego starzenia się. 

Domy pomocy społecznej miejscem tworzenia 

współczesnych subkultur osób starszych. 

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć  

1 

Oczekiwania wobec kandydatów 

(np. zainteresowania naukowe, 

Doświadczenie w pracy z osobami starszymi, 

wykluczonymi, niepełnosprawnymi. 
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dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, 

społeczne, językowe)  

Studia kierunkowe pozwalające na rozumienie tematyki 

wykluczenia społecznego i zagadnień związanych ze 

starością. 

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta 

(np. laboratorium, wspólny 

pokój) 

C 326 

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów 

(np. grant) 

Złożenie grantów w Programie NAVA, NCN 

Forma kontaktu  (np. e-mail, 

godziny i miejsce konsultacji – nr 

pokoju) 

mdadamczyk@kul.pl,  semestr zimowy 2020/2021 środy 

9.10-10.40 Platforma Teams lub po wcześniejszym 

umówieniu  C 326,  
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