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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy TOMASZ GARBOL DR HAB.

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

LITERATUROZNAWSTWO

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

https://www.researchgate.net/profile/
Tomasz_Garbol

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

LITERATURA A RELIGIA,
LITERATURA MODERNIZMU, LITERATURA 
WSPÓŁCZESNA

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

1. Miłosz. Los. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego. Łódź 2018
2. Aporie mimesis. „Ruch Literacki” 2016 nr 3 s. 
297-311
3. Refleksja nad relacją: literatura a religia w 
krytyce literackiej Geoffreya Hartmana. „Roczniki 
Filozoficzne”  2018 nr 1 s. 51-65 

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

Wykonawca grantu (max 3) Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

0

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

1. Relacja literatura a religia w twórczości 
wybranych pisarzy.
2. Refleksja nad literaturą i religią w pracach 
wybranych krytyków i historyków literatury
3. Postsekularyzm w literaturze oraz w badaniach 
literackich

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 

1.Poparte doświadczeniem lekturowym 
zainteresowanie problematyką badań nad relacją: 

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

literatura a religia w różnych aspektach tej relacji.
2. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów 
literaturoznawczych w języku angielskim

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

Możliwość korzystania z czytelni/pokoju 
konferencyjnego Ośrodka Badań nad Literaturą 
Religijną

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

Obecnie brak

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

tomeus@kul.pl, Chopina 29/17 (Ośrodek Badań 
nad Literaturą Religijną , czwartki i piątki w godz. 
12-14)

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

mailto:tomeus@kul.pl

