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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Antoni Nadbrzeżny, 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

–

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

Teologia dogmatyczna, zwłaszcza eklezjologia, 
mariologia, pneumatologia, teologia kontekstualna.

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

1. Tussen sacralisatie en banalisering. Lijden in de 
theologie van Edward Schillebeeckx, „Roczniki 
Teologiczne” (2018) nr 2, s. 47-61.
2. God in the Global City, „Roczniki Teologiczne” 
(2017) nr 2, s. 93-109.
3. Kerk en bevrijding in het denken van Edward 
Schillebeeckx, „Roczniki Teologiczne” (2017) nr 7,
s. 97-107.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)

Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca grantu “Science for Ministry” 
SFM/G1/2015, Copernicus Center For 
Interdisciplinary Studies at Jagiellonian University

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

2

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

1

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

Współczesna eklezjologia pneumatologiczna, 
europejska teologia kontekstualna, współczesna 
teologia holenderska i flamandzka, mariologia i 
pneumatologia ekumeniczna.   

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 

Zainteresowania dotyczące polskiej i europejskiej 
posoborowej teologii katolickiej, biegła znajomość 
języka angielskiego, umiejętność współpracy w 
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kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

zespole badawczym, komunikatywność i rzetelność
naukowa.

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

Wspólny gabinet.

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)
Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i 
miejsce konsultacji – nr pokoju)

nadbant@kul.pl, konsultacje: środy, godz. 15.00-
15.45, C-821
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