Bielsko-Biała, 10 lipca 2020 r.

PROREKTOR DS. NAUKI i FINANSÓW
AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ

Propozycja tematu badawczego realizowanego
w ISD ATH
Pracownik naukowo-badawczy/Zespół badawczy:
- Imię i nazwisko: dr hab. Aleksandra Banot, prof. ATH
Tytuł i zakres tematu badawczego: Konstrukty kobiecości (i męskości) w literaturze
Proponowany temat badawczy obejmuje analizy i interpretacje sposobów konstruowania kobiecości (i/lub męskości) w
tekstach literackich i/lub paraliterackich na przestrzeni wieków oraz współcześnie, zarówno w literaturze polskiej, jak i
powszechnej. Uwzględnia on nie tylko teksty wysokoartystyczne, ale również popularne. Może koncentrować się na
wybranym motywie bądź korpusie tekstów, analizować bohaterki/bohaterów lub autorki/autorów. Może ponadto
korzystać z różnorodnych metodologii, w szczególności z: psychoanalizy i badań psychologicznych, poststrukturalizmu,
feministycznej krytyki literackiej, badań kulturowych. Jednocześnie nie wymaga się tak szerokiego traktowania
problemów - temat indywidualnego planu badawczego można dowolnie formułować w ramach zakreślonych powyżej.
Proponowany temat koresponduje z badaniami prowadzonymi w ATH w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz wpisuje
się w ważny nurt badań (women’s studies) w wymienionej dyscyplinie w Polsce i na świecie.
Proponowany temat prac badawczych w dyscyplinie1:

□ inżynieria mechaniczna
□ inżynieria materiałowa
□ literaturoznawstwo

……………………………………………..
(podpis)
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Zaznaczyć właściwe.

Szczegółowy opis projektu badawczego (maksymalnie 4 strony):
1. doświadczenie naukowe promotora (uczestnictwo w zespole badawczym, publikacje, udział w projektach,
itp.):
Moje doświadczenie naukowe z zakresu literaturoznawstwa obejmuje: 2 monografie autorskie poświęcone
twórczości Elizy Orzeszkowej oraz Marii Kuncewiczowej, 13 artykułów w recenzowanych czasopismach, w tym
w „Ruchu Literackim” i „Świecie i Słowie”, 18 artykułów w tomach zbiorowych, 1 współredakcję monografii
wieloautorskiej, 1 współredakcję czasopisma „Świat i Słowo” (2013), kilkanaście artykułów
popularnonaukowych. Ponadto wygłosiłam 18 referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych
(m. in. na Ukrainie i Białorusi).
W latach 2010-2018 uczestniczyłam w pracach zespołu badawczego Katedry Polonistyki WHS ATH
realizującego zadania badawcze pt. Literatura dawnych epok czytana dzisiaj oraz Literatura świadectwem

kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury,
teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka). Od 2019 roku uczestniczę w pracach
ww. zespołu badawczego realizującego zadanie badawcze pt. Pisarze nowocześni i współcześni - w różnych
kontekstach.
W 2015 roku uczestniczyłam w seminarium naukowym zorganizowanym w ramach grantu indywidualnego
Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm (2013-2016), realizowanego w Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez dr Monikę Świerkosz (obecnie dr hab.), [UMO2012/07/D/HS2/03719].
Szczegółowy wykaz mojego doświadczenia naukowego z zakresu literaturoznawstwa oraz spoza tej dyscypliny
znajduje się w załączniku nr 1.

2. informacje o zapleczu badawczym do realizacji projektu:
Zaplecze badawcze do realizacji przedstawionego projektu literaturoznawczego stanowią zasoby książkowe
Biblioteki ATH oraz zasoby baz cyfrowych, które Biblioteka ATH obsługuje, takie jak: platforma IBUK LIBRA,
baza C.E.E.O.L., repozytorium CeON, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA (CBN).
Zaplecze badawcze stanowią także pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Polonistyki - i ewentualnie
Instytutu Neofilologii - zorientowani w zagadnieniach mieszczących się w ramach proponowanego tematu
badawczego, m.in. prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, prof. ATH dr hab. Barbara Tomalak, dr Anita Jarczok.
Mogą oni udzielać dodatkowych konsultacji doktorantowi/ce i/lub zostać powołani na promotora
pomocniczego.
3. możliwości mobilności międzynarodowej dla doktoranta:
Doktorant/ka może skorzystać z odpowiedniego programu w ramach ERSAMUS+ czy ubiegać się o
stypendium na wyjazd badawczy do USA (Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta) bądź do Japonii
(Ambasada Cesarstwa Japonii w Polsce). Może skorzystać także z wyjazdów na zagraniczne konferencje
naukowe oraz z kwerend w zagranicznych bibliotekach.
4. możliwości zatrudnienia doktoranta w grantach badawczych lub zleceniach dla przemysłu, realizacji tematu w
zespołach badawczych:
Doktorant/ka może dążyć do realizacji tematu w ramach literaturoznawczego zespołu badawczego
tworzonego przez pracowników Katedry Polonistyki WHS ATH i realizującego obecnie zadanie badawcze pt.
Pisarze nowocześni i współcześni - w różnych kontekstach. (W skład tego zespołu badawczego wchodzi
między innymi prof. dr hab. Anna Węgrzyniak oraz niżej podpisana.)
5. możliwości prowadzenia badań w ramach międzynarodowych zespołów naukowo-badawczych:
Tytuł i zakres proponowanego tematu badawczego otwiera możliwości badawcze nie tylko w kraju, ale i
zagranicą. Doktorant/ka, dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i gotowości do współpracy
naukowo-badawczej zdalnej bądź wyjazdowej, może więc uczestniczyć w prowadzeniu badań w ramach
międzynarodowych zespołów naukowo-badawczych.

6. wymagania jakich oczekuje od kandydata osoba/zespół zgłaszający temat badawczy:
Od kandydata/ki oczekuję:
a) rzetelnego przygotowania się do procesu rekrutacji do ISD ATH;
b) terminowego zaliczenia zajęć w ISD ATH, zgodnie z 4-letnim programem kształcenia w ISD ATH,
przedstawiania indywidualnego planu badawczego oraz sprawozdań z postępów z realizacji
indywidualnego planu badawczego oraz terminowego złożenia rozprawy doktorskiej. (Szczegółowe
wymagania określa Program Kształcenia w ISD ATH w Bielsku-Białej dla wszystkich dyscyplin.);
c) wypełniania obowiązków zawartych w §17 Regulaminu ISD ATH w Bielsku-Białej;
d) przestrzegania innych dokumentów regulujących funkcjonowanie ATH i obejmujących doktoranta/kę;
e) przestrzegania praw autorskich;
f) regularnego prezentowania wyników badań w recenzowanych czasopismach oraz podczas konferencji
naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych;
g) gotowości do współpracy z zespołem badawczym literaturoznawców tworzonym przez pracowników
Katedry Polonistyki i/lub Instytutu Neofilologii;
h) mobilności międzynarodowej;
i) bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i - ewentualnie - innych języków obcych;
j) korzystania z merytorycznych wskazówek promotora/ki dotyczących zarówno indywidualnego planu
badawczego, jak i rozprawy doktorskiej;
k) regularnej komunikacji z promotorem/ką.
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(podpis)

