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Міжнародная PhD-праграма для Беларусі
(Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)
Мэты і задачы сесіі:
- Усебакова, змястоўна і крытычна абмеркаваць канцэпцыі ці вынікі даследаванняў.
- Дапамагчы скарэктаваць план даследавання і яго стратэгію (з улікам працаѐмкасці, патрэбнага часу і г.д.).
- Больш дакладна пазнаѐміцца з магчымасцямі, прынцыпамі і правіламі праграмы.
Значная частка працы ў межах выязной сесіі будзе звязана з прэзентацыяй канцэпцый (вынікаў) даследаванняў. Ад кожнага удзельніка
патрабуецца:
1. Яшчэ раз уважліва перагледзіць канцэпцыю і план! Неабходна не толькі ў ім добра арыентавацца , але і крытычна ацаніць
праблему, мэты і метады даследавання. Таксама вельмі істотна ўзважыць выканальнасць даследавання, а таксама рэалістычнасць
плану – сыходзячы не толькі з уласнай акадэмічнай кваліфікацыі, але уласнай занятасці, працы, сямейнай сітуацыі.
2. Падрыхтаваць прэзентацыю ў PowerPoint. Вітаецца максімальная візуалізацыя канцэпцыі (вынікаў) даследавання.
3. Прэзентаваць канцэпцыю (30 хвілін).
4. Пасля прэзентацыі быць гатовым да адказу на пытанні і заўвагі дыскутантаў і ўсіх прысутных.
Рэкамендаваная структура індывідуальных прэзентацый:
Прэзентацыя канцэпцыі ўдзельнікам праграмы – 30 хвілін
Абмеркаванне канцэпцыі – 60 хвілін
Перапынак – 20 хвілін
Дыскусія па праблеме даследавання – да 60 хвілін

Графік працы
(Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)
4 лютага – Заезд удзельнікаў
10.00-11.20

11.20-11.40
11.40-13.00

13.00-15.00
15.00-16.20

16.20-16.30
16.40-18.00
18.00

5 лютага
(аўторак)
Прадстаўленне праграмы,
уступныя словы ад Універсітэта Вітаўта
Вялікага (УВВ) і кіраўніцтва праграмы
(праф. Ю. Аўгуціс, прарэктар па навуцы;
праф. Ш. Лекіс, дэкан Факультэта
палітычных навук і дыпламатыі; А.
Казакевіч, PhD, дырэктар Інстытута
“Палітычная сфера”, УВВ
Кава-паўза
Абарона дысертацыі: выбар стратэгіі ў
Беларусі і іншых краінах
А. Казакевіч, PhD, дырэктар Інстытута
“Палітычная сфера”, старэйшы навуковы
супрацоўнік УВВ
Перапынак на абед
Прэзентацыя даследавання:
Апазіцыя Беларускага Народнага Фронту
(БНФ) у Вярхоўным Савеце ХІІ склікання:
ідэалогія і дзейнасць (1990-1995)
А. Кур’яновіч
Кава-паўза
Дыскусія па прэзентацыі

6 лютага
(серада)
Літва і Летува ў польскай і
беларускай гістарыяграфіі
Р. Камунтавічус, PhD, дырэктар
Цэнтра Мілаша Універсітэта Вітаўта
Вялікага

7 лютага
(чацвер)
Габрэйскія даследаванні ў Літве
праф. Ш. Лекіс, дэкан Факультэта
палітычных навук і дыпламатыі
Універсітэта Вітаўта Вялікага

Кава-паўза
Пастаноўка даследчай праблемы
Т. Вадалажская, к.сац.н., каардынатар
“Лятучага універсітэта”

Кава-паўза
Сацыялагічныя даследаванні
гістарычнай памяці ў Беларусі
А. Ластоўскі, к. сац. н., Інстытут
“Палітычная сфера”

Перапынак на абед
Прэзентацыя даследавання:
Афіцыйныя дыскурсы канструявання
рэпрадуктыўнага цела жанчыны ў
постсавецкай Беларусі
Т. Шчурко

Перапынак на абед
Прэзентацыя даследавання:

Кава-паўза
Дыскусія па прэзентацыі

Вобраз кірыліцкіх першадрукароў у
культурнай
памяці народаў Усходняй Еўропы ў XІХ –
пачатку XXІ стст. (на прыкладзе Францішка
Скарыны і Івана Фёдарава.
Р. Воранаў

Кава-паўза
Дыскусія па прэзентацыі
Экскурсія па Коўна

Графік працы
(Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)

10.00-11.20

11.20-11.40
11.40-13.00

13.00-15.00
15.00-16.20

16.20-16.40
16.40-18.00
18.00

8 лютага
(пятніца)
Палітыка савецкай ўлады ў дачыненні
да каталіцкай царквы ў Літве
Ірэна Міклашэвіч, PhD
Кава-паўза
Прэзентацыя даследавання:
Першыя хронікі Вялікага княства
Літоўскага: «Мемарыял Вітаўта»,
«Летапісец вялікіх князёў літоўскіх»,
«Аповесць пра Падолле»
А. Ліцкевіч
Перапынак на абед
Вялікае Княства Літоўскае ў
палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай
праф. Зігмас Кяўпа
Кава-паўза
Дыскусія па прэзентацыі
Вячэра з арганізатарамі

9 лютага
(субота)
Прэзентацыя даследавання:
Сямейныя і грамадскія традыцыі
афганцаў у Беларусі, канец ХХ – пач.
ХХІ стагоддзя
С. Стурэйка
Кава-паўза
Крызіс і распад наменклатурнай
сістэмы ў Літве ў 80-х гадах ХХ ст.
Касціціс Антанайціс, PhD

Перапынак на абед
Прэзентацыя даследавання:
Евангельскія хрысціяне-баптысты
(ЕХБ) ў БССР (1944-1969 гг.)
Т. Касатая
Кава-паўза
Дыскусія па прэзентацыі

10 лютага
(нядзеля)

Ад’езд удзельнікаў

