
Zbigniew Jarosiński

Studia doktoranckie w IBL PAN
Biuletyn Polonistyczny 20/1 (63), 81-82

1977



STUDIA DOKTORANCKIE

STUDIA DOKTORANCKIE W IBL PAN

W październiku 1976 r .  rozpoczęło pracę nowe trzyletnie s ta c jo n a r

ne Studium Doktoranckie IB L  PAN. Spośród około 70 kandydatów, któ

rzy  zg łosili się na kolokwium wstępne, przyjętych zostało 19 osób (w tym 

jedna osoba skierowana przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczec in ie ). 

R ekrutacja  miała zasięg ogólnopolski, w iększość jednak doktorantów pocho

dzi z W arszaw y.

Program  studiów przewiduje ogółem do 54-0 godzin zajęć organizowa

nych z dyscyplin kierunkowych. Zasadniczy trzon programu stanowią trzy 

cykle sem inariów: z metodologii badań lite ra ck ich , te o rii litera tu ry  oraz 

h is to rii litera tu ry  polskiej (przy tym is tn ie ją  trzy  równoległe sem inaria 

h istorycznoliterack ie - z literatu ry  starop olsk ie j, z litera tu ry  dziewiętna

stego wieku i z literatu ry  w spółczesnej - spośród których doktoranci do

konują wyboru, zależnie od tematyki swej pracy). Na pierwszym roku stu

diów odbywa się dodatkowo wykład "L itera tu ra  w kręgu znaków kulturo

w ych", a na drugim przewidziane je s t  seminarium nt. "Nauka o lite ra tu 

rze a inne dyscypliny hum anistyczne".

Zdecydowana w iększość zajęć Studium ma formę sem inaryjną, k tóra, 

jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, je s t  najbardziej efektywna; 

ją  również p referu ją  sami u czestn icy. Ponadto doktorantów obowiązują na 

pierwszym roku wykłady i prosem inaria z filozofii m arksistow skiej, a 

przez cały okres studiów lektorat przynajmniej jednego języka obcego - 

za jęc ia  te organizowane są przez centralne komórki PAN dla uczestników 

w szystkich studiów doktoranckich Akademii.

W pierwszym m iesiącu po rozpoczęciu studiów doktoranci u sta lili 

w trakcie  rozmów z kierownictwem tematykę oraz zakresy problemowe 

i materiałowe swoich przyszłych tez doktorskich. U stalenia te mają cha

rak ter wstępny i ulegną zapewne w paru wypadkach pewnym modyfikacjom;
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chodzi jednak o to , aby doktoranci mogli jak  najszybcie j przystąpić do 

indywidualnej pracy kształceniow ej i badawczej, którą prowadzą pod k ie 

rownictwem opiekunów naukowych. W tematyce prac reprezentowana je s t  

n a jszerze j - z jednej strony - problematyka literatu ry  dziew iętnastow iecz

nej (romantyzmu i pozytywizmu), z drugiej - literatu ry  dwudziestego w ie

ku (dwudziestolecia międzywojennego.i powojennej w spółczesności).

Równolegle - obok nowo utworzonego - działają w Instytucie jesz cz e  

dwa studia doktoranckie. 1 tak, w lutym 1977 roku zakończy pracę po

przednie trzyletnie Studium stacjonarne. Obejmuje ono obecnie 13 osób - 

jedna osoba zrezygnowała. Jego uczestnicy pracu ją nad przygotowaniem 

rozpraw doktorskich, ponadto biorą udział w com iesięcznych sem inariach 

spe c j ali sty c zny ch .

Od października 1973 r .  istn ie je  czteroletnie Studium Doktoranckie 

dla pracujących. Spośród 23 osób, które je rozpoczynały, 5 wycofało 

się - co nie je s t  dużo, je ś l i  zważyć, że Studium wymaga od swoich u

czestników szczególnej w ytrw ałości i pośw ięcenia: muszą oni łączyć 

pracę naukową z pracą zawodową, na za jęcia  dojeżdżają w w iększości 

z odległych stron P o lsk i. Od początku działalności Studium do chwili 

obecnej, i zgodnie z postulatami doktorantów, odbywają się  całodzienne 

za jęcia  dwa razy w m iesiącu, na które składają się  sp ecjalistyczne sem i

naria  doktoranckie, wykłady "L itera tu ra  w kręgu znaków kulturow ych", 

oraz sem inaria poświęcone problemom in terp retac ji tekstu lite rack ieg o .

Dr Zbigniew Jarosińsk i

INFORMACJA 
O ZAOCZNYM STUDIUM DOKTORANCKIM FILOLOGII 
POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Studium Doktoranckie F ilo log ii P olsk iej powstało w 1969 r .  , je sz cz e  

w ówczesnej W yższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, która w rok póź

n iej p rzekształciła  się w Uniwersytet Gdański. Początkowo Studium było 

trzyletnie i stacjonarne. Jego kierownikiem był doc. dr Edmund Rabowicz. 

W r .  1972, po zakończeniu pierwszego trzyletniego kursu, zorganizowano


