
Żywot doktoranta na dużym ekranie: „The PhD Movie” 
w Polsce 
 
Pokaz filmowej adaptacji kultowego wśród młodych naukowców komiksu „PhD 
Comics” oraz debata na temat sytuacji doktorantów w Polsce, 26 kwietnia 
2012, godz. 18:00, aula Starego BUWu, na Kampusie Głównym UW. 
 
Kim są doktoranci? Dlaczego decydują się na kolejne lata trudnych studiów, które 
zwykle nie zwiększają ich szans na rynku pracy? Jak na ich sytuację wpłynie 
kontrowersyjna reforma systemu nauki Min. Kudryckiej?  
 
Dyskusję o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym spróbują pogłębić o kwestię 
doktorantów socjolożki dr hab. Małgorzata Jacyno i dr Izabela Wagner oraz 
reprezentantki doktorantów z UW i SWPS, Magdalena Osial i Dorota Kondiuch. 
 
Inspirację dla debaty i atrakcję wieczoru stanowić będzie ekranizacja pełnego 
gorzkiego humoru komiksu Jorge Chama, na co dzień robotyka i neuroprotetyka ze 
Stanford University. Z jego rysunkowych opowieści wynika, że doktorantom w 
Ameryce wcale nie jest lekko - mało śpią, niedojadają, weekendy i święta spędzają w 
laboratoriach i nad stosami kartkówek, desperacko walczą z niesprawnym sprzętem i 
równie mało wyrozumiałym ciałem profesorskim. Czy to tylko zgryźliwa satyra? A jak 
wygląda praca młodych naukowców w Polsce? 
 
Organizatorem pokazu i debaty jest Nowe Otwarcie Uniwersytetu - inicjatywa 
studentów, doktorantów i wykładowców m. in. ze Szkoły Nauk Społecznych PAN i 
Uniwersytetu Warszawskiego, powstała w odpowiedzi na sposób przeprowadzenia 
reformy nauki. W ciągu ostatniego roku młodzi naukowcy z NOU zorganizowali  serię 
spotkań dyskusyjnych, ogólnopolską konferencję naukową i seminarium o kondycji 
polskiej akademii. Obecnie pracują także nad badaniem społeczno-ekonomicznych 
uwarunkowań studiowania i pracy naukowej w Polsce. 
 
Wydarzenie współorganizują Samorząd Doktorantów UW i Rada Samorządu 
Doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. Wsparcia 
finansowego udzieliły: Szkoła Nauk Społecznych PAN, Instytut Socjologii UW, 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Wydział Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji UW.  
 
Pokaz i debata odbędą się 26 kwietnia 2012 o godz. 18:00 w auli Starego BUWu, na 
Kampusie Głównym UW. 
 
Więcej informacji na stronie noweotwarcie.wordpress.com 


