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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Ryszard Zajączkowski, dr hab., prof. KUL 

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

Literaturoznawstwo, filozofia 

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

www.kul.pl/zajaczkowski

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

1. Literatura polska okresu romantyzmu  ( w 
tym zwłaszcza twórczość C. Norwida) 

2. Literatura polska okresu XX-lecia 
międzywojennego i lat powojennych ( w 
tym zwłaszcza twórczość J. Wittlina, B. 
Micińskiego, A. Wata, R. Brandstaettera)

3. Religijny wymiar literatury (teologia 
literatury i teologia w literaturze)

4. Filozofia w literaturze i filozofia literatury
5. Teoria i antropologia literatury 

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

1.Literackie ślady wiary. Od romantyzmu do 
współczesności, Lublin 2017 
2.Człowiek, kultura, objawienie. Odsłony pisarstwa
Romana Brandstaettera, Lublin 2018
3.W labiryncie prozy Józefa Wittlina, Lublin 2019  

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 1.Aleksander Wat – poeta i myśliciel (Uniwersytet 

Yale)
2. Józef Wittlin i jego epoka (Uniwersytet 
Harvarda)
3.Kultura polska w Japonii (Tokijski Uniwersytet 
Studiów Międzynarodowych) 

Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich
Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Cyprian Norwid – poeta prawdy; Italia Romana 
Brandstaettera; Emigracyjna spuścizna Józefa 
Wittlina; Problematyka filozoficzna i literacka w 
spuściźnie Bolesława Micińskiego.    

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

4

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

Zainteresowania literaturą XIX i XX wieku, 
publikacje naukowe, znajomość języków obcych 
(angielski, francuski, niemiecki)

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

Wspólny pokój 

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

Pomoc w ubieganiu się o grant Fundacji 
Kościuszkowskiej, uniwersytetów amerykańskich, 
fundacji niemieckich, instytucji włoskich i 
francuskich.    

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

rzajac@kul.pl

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

mailto:rzajac@kul.pl

