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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Adam Kubiś, dr hab.

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem 
dyscyplin, w których kształci 
Szkoła Doktorska KUL)

Nauki teologiczne

Profil naukowy: adres 
osobistej strony www, profilu 
ResearchGate lub profilu 
Academia.edu

https://kul.academia.edu/AdamKubis
https://www.researchgate.net/profile/Adam_Kubis2
https://www.kul.pl/ks-dr-hab-adam-kubis,art_40104.html

Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor 
prowadzi aktualnie badania 
naukowe)

Literatura Janowa, intertekstualność

Trzy najważniejsze publikacje 
z ostatnich czterech lat 
kalendarzowych (2016-2019)

1. „The Rhetorical Syncrisis in the Johannine Presentation 
of Jesus and Peter”, The Biblical Annals 7/4 (2017) 487-
529.
2. „The Old Testament Background of “Ecce Homo” in 
John 19:5”, Biblica et Patristica Thorunensia 11/4 (2018) 
495-519.
3. „Judas, Disciples or Jesus’ Word? A Mysterious 
Reference to «the Scripture» in John 17,12”, The Biblical 
Annals 9/1 (2019) 131-176.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Konkurs MINIATURA 2 (organizowany przez NCN).Tytuł:

„Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a 
grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3 – 
kwerenda”

Wykonawca grantu (max 3)

Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

brak

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

brak

Liczba aktualnych 
doktorantów przed otwarciem 
przewodu

brak

Liczba aktualnych 
doktorantów w Szkole 
Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl



Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Potencjalna tematyka 
doktoratów, które promotor 
chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Literatura Janowa, charakteryzacja postaci biblijnych, 
analiza pragmatyczna wybranych perykop ewangelicznych, 
cytaty starotestamentalne w literaturze NT, analiza socjo-
retoryczna tekstów NT

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1-2

Oczekiwania wobec 
kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, 
społeczne, językowe) 

Znajomość hebrajskiego biblijnego, aramejskiego oraz 
greckiego języka; dobra znajomość języka angielskiego; co 
najmniej jeden artykuł opublikowany w dziedzinie 
pokrewnej do proponowanej; umiejętność współpracy.

Warunki lokalowe oferowane 
dla indywidualnej pracy 
doktoranta (np. laboratorium, 
wspólny pokój)

Zgodnie z ofertą KUL

Ewentualne środki finansowe 
na badania naukowe 
doktorantów (np. grant)

W ramach współuczestnictwa w grancie, pod warunkiem 
posiadania odpowiednich kompetencji językowych

Forma kontaktu (np. e-mail, 
godziny i miejsce konsultacji –
nr pokoju)

Email: akubis@gmail.com

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl


