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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Andrzej Pietrzak, dr hab., prof. KUL

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

Nauki teologiczne

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

https://pracownik.kul.pl/apietrzak 
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Pietrzak2

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

1. Teologia latynoamerykańska
2. Teologia a problematyka ubóstwa i wykluczenia na 

przykładzie tzw. paktu z katakumb św. Domitilli
3. Misjologia
4. Religia, wzrost gospodarczy, środowisko
5. Problematyka dialogu katolicko-żydowskiego w 

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

1. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w 
teologii latynoamerykańskiej, wyd. 2, Lublin, 
Wydawnictwo KUL 2019.
2. Os quatro lados da vida como método de análise da 
realidade dos cristãos militantes na América Latina, w: 
red. K. Krzywicka i R. Siuda-Ambroziak, Política y 
religión en América Latina, Lublin, Wydawnictwo 
UMCS, 2017, s. 41-56
3. The preferential option for the poor and credibility of
the Church, Roczniki Teologiczne, 64 (2017) 9, s, 87-
97.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Projekt badawczy ze środków Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2007-2010 
(N 101 08666 33): Ewangelizacja kultur i inkulturacja 
wiary w teologii latynoamerykańskiej

Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

3

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów 
przed otwarciem przewodu

1
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Liczba aktualnych doktorantów 
w Szkole Doktorskiej KUL

-

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka 
doktoratów, które promotor 
chciałby prowadzić
(kilka tematów)

1. Współczesne ekoteologie
2. Problematyka zastosowania nauk humanistycznych i 

społecznych w teologii
3. Metoda teologii Gustava Gutierreza
4. Kultura i cywilizacja nadchodząca jako problem 

teologiczny 
5. Analiza teologiczna współczesnej literatury utopijnej

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

4

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

1. Licencjat z teologii
2. Znajomość polskiego i języków obcych 

umożliwiająca korzystanie z tekstów w języku 
angielskim i hiszpańskim 

3. Otwartość na nowe zagadnienia
4. Pasja badawczy
5. Doktorat może powstać w języku akceptowanym 

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

Do uzgodnienia z administracją KUL

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

Uzależnione od instytucji grantodawczych

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

apietrzak@kul.pl
konsultacje w C-806 i C-853 – w godzinach 
ogłaszanych na stronie kul.pl 

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


