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ŻYCIORYS 
 
Dane personalne: 
 
Imię i nazwisko  Paweł Sękowski 
 
E-mail    pawel.sekowski@uj.edu.pl 
Data urodzenia  2 października 1985 r. 
 
 
Wykształcenie: 
 

2015 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii 
 w Uniwersytecie Jagiellońskim 
    oraz  

  docteur en histoire moderne et contemporaine  
  (doktor historii nowożytnej i najnowszej)  
  w Université Paris Sorbonne – Paris IV, 
 
2009–2015   studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ oraz  

w Université Paris Sorbonne – Paris IV, École Doctorale II, 
  discipline: histoire (histoire moderne et contemporaine) ; 
   od marca 2011–2015: doktorat realizowany w systemie wspólnego   
   promotorstwa – cotutelle na podstawie umowy zawartej pomiędzy  
  Université Paris Sorbonne – Paris IV oraz UJ 
 
2004–2009  studia magisterskie w zakresie historii 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
specjalizacje : archiwalna oraz pedagogiczna; 
 studia ukończone z wyróżnieniem 

oraz  
2007–2008     studia w Université Jean Moulin – Lyon 3 – 

 Faculté des Lettres et Civilisations, discipline: Histoire;   
 w ramach programu Socrates/Erasmus 

 
Rozprawa doktorska: 
 
Les Polonais en France dans l’immédiat après-guerre (1944–1949) 
[Polacy we Francji w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, 1944–1949] 
 
Promotorzy :  prof. Olivier Forcade (Paris IV), 
 prof. dr hab. Wojciech Rojek (UJ) 
 
Obrona rozprawy :  Kraków, 6 lipca 2015 r. 
 
Dyplom francuski  docteur en histoire moderne et contemporaine 
z wyróżnieniem (ocena : très honorable avec félicitations du jury) : 10 lipca 2015 r. 
 
Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii : 18 września 2015 r. 
(rozprawa rekomendowana przez Radę Wydziału Historycznego UJ do nagrody Prezesa Rady 
Ministrów RP) 
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Doświadczenie zawodowe w instytucjach naukowych: 
 
 
od 1 X 2016   adiunkt naukowy, następnie od 1 X 2018 adiunkt w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego ; kierownik projektu  Działalność 
Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International 
Refugee Organization) w powojennej Europie: Przykład akcji 
opiekuńczej wobec dipisów i uchodźców polskich w latach 1947–1951 
(UMO-2015/19/D/HS3/02361), finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki (konkurs Sonata 10) 

 
od II 2016  zajęcia w języku angielskim w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-

Modrzewskiego na kierunku International Relations – coroczne umowy 
o dzieło autorskie 

 
1 IX – 31 XII 2015  chargé des travaux de recherche (post-doc) w Université Paris 

Sorbonne – Paris IV, pracownik (100 % etatu) w ramach projektu Les 
Évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand, 1939–1945 
(ANR-11-FRAL-0004) na temat ewakuacji we francusko-niemieckiej 
strefie granicznej podczas II wojny światowej, finansowanego ze 
środków francuskiej Agence Nationale de la Recherche oraz 
niemieckiej Deutsche Forschungsgemeinschaft 

 
2009–2012  praca w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy projekcie 

badawczym Corpus studiosorum et academicorum Universitatis 
Iagellonicae (tworzenie bazy biogramów studentów  
i pracowników naukowych UJ) 

 
 
 
Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 
 
Rok akademicki 2019/2020, Instytut Historii UJ : 
- Historia społeczno-polityczna Polski w latach 1944–1989 – 30 godzin 
- Historia Polski XX wieku [część II: 1944–2000] – 30 godzin 
- Historia współczesna (od 1989 r.) – 30 godzin (2 grupy) 
- System polityczny RP – 30 godzin (2 grupy) 
- Metodologia badań nad historią migracji, migrantów i uchodźców – 30 godzin 
 
Rok akademicki 2019/2020, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ : 
- Historia powszechna XX wieku z elementami historii Polski po 1945 roku – 36 
godzin 
 
Od roku akademickiego 2015/2016,  
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, International Relations : 
- History and Society of Latin America – 30 godzin rocznie 
- International Social Policy – 20 godzin rocznie 
 
Od roku akademickiego 2018/2019,  
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, International Relations 
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- EU-Structural Funds – basis for application – 20 godzin wykładów + 10 godzin 
ćwiczeń 
 
Rok akademicki 2011/2012 oraz 2012/2013, Instytut Historii UJ : 
- Myśl polityczna i społeczna na Bliskim Wschodzie w XX wieku – 30 godzin 
 
Rok akademicki 2011/2012, Instytut Historii UJ : 
- Doktryna totalitaryzmu na przykładach włoskiego faszyzmu i niemieckiego 
narodowego socjalizmu – 30 godzin 
- System polityczny RP – 15 godzin 
 
 
Udział w projektach badawczych: 
 
- od X 2016 –  kierownik i wykonawca projektu badawczego Działalność  

Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców (International 
Refugee Organization) w powojennej Europie: Przykład akcji 
opiekuńczej wobec dipisów i uchodźców polskich w latach 1947–1951 
(UMO-2015/19/D/HS3/02361), finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki (konkurs Sonata 10), realizowanego w latach 2016–2020 

 
- 2012–2015 –  uczestnik (współpracownik, następnie etatowy wykonawca) 

francusko-niemieckiego programu badawczego Les Évacuations 
dans l’espace frontalier franco-allemand, 1939–1945 (projet de 
recherche ANR – DFG; ANR-11-FRAL-0004); wspólny projekt 
Uniwersytetów: Paris IV, Bochum i Saarbrücken, realizowany w 
latach 2012–2015 

 
- 2009–2012 –  współpracownik przy realizacji projektu badawczego Corpus  
   studiosorum et academicorum Universitatis Iagellonicae (projekt  
   Archiwum UJ) 
 
 
 
Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Jagiellońskim: 
 
od I 2018 zastępca przewodniczącego zarządu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w UJ 
 
od XI 2017 zastępca członka Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej 
 
od 2012 r.  koordynator seminarium polsko-francuskiego, organizowanego 

przez Instytut Historii UJ i Instytut Francuski w Krakowie, pod 
patronatem Konsula Generalnego Francji w Krakowie 

 
2011–2015   przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Historii UJ  

(dwie kadencje) 
 
2007–2009  animator sekcji historii najnowszej Polski w Kole Naukowym 
  Historyków Studentów UJ 
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Nagrody i najważniejsze przyznane stypendia naukowe: 
 
- 2016 – Wyróżnienie w Konkursie na najlepszy debiut historyczny roku 2015 im. 
Władysława Pobóg-Malinowskiego w kategorii rozpraw doktorskich, zorganizowanym 
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Pamięci Narodowej 
 
- 2010 – I Nagroda w Konkursie na najlepszy debiut historyczny roku 2009 im. 
Władysława Pobóg-Malinowskiego w kategorii prac magisterskich, zorganizowanym 
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Pamięci Narodowej 
 
- 2010–2012 – stypendium cotutelle Rządu Republiki Francuskiej (2 x 5 m miesięcy) 
 
 
Znajomość języków obcych: 
 
- język francuski – biegły (znajomość na poziomie C2) 
 
- język angielski – zaawansowany (znajomość na poziomie C1) 
 
- język hebrajski – średniozaawansowany (znajomość na poziomie B1) 
 
- język niemiecki – średniozaawansowany (znajomość na poziomie B1) 
 
- język jidysz – średniozaawansowany (znajomość na poziomie B1) 
 
 
 
 
Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: 
 
- od 2018 r. – członek Polskiego Towarzystwa Historycznego 
 
- od 2018 r. – członek stowarzyszenia GIRAF-IFFD (Groupe interdisciplinaire de recherché 
 Allemagne-France / Interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Frankreich / 

Deutschland) 
 
 - od 2019 r. – członek Global Studies Research Network 
 
 
 
Aktywność społeczna i przyznane stypendia o charakterze nienaukowym: 
 
- prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” – od I 2018 r., wcześniej wiceprezes od 2015 r., członek 
od 2011 r. 
 
- uczestnictwo w programie Tarbut Fellowship, skupiającym liderów społeczności w Polsce i 
na Węgrzech – stypendium w latach 2019–2021, przyznane przez American Jewish Joint 
Distribution Committee (JDC) 
 
- członkostwo w kilku stowarzyszeniach (czynna aktywność okazjonalna), np. 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Żydów w Polsce, Jewish Community Centre w Krakowie 


