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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Arkadiusz Jabłoński, dr hab.

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

Nauki socjologiczne

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

https://pracownik.kul.pl/jarski

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

Tematyka  prowadzonych  badań  naukowych
obejmuje  analizy  wybranych  aspektów
funkcjonowania  nowoczesnych  społeczeństw
opartych na wiedzy. Celem badań jest wyznaczenie
szczególnego  podejścia  teoretycznego  do
problematyki  społecznej  opartego  na  analizie
mechanizmów rozwoju wiedzy i badaniu procesów
postępu naukowego. Punktem odniesienia dla tych
badań są współczesne teorie  socjologiczne,  teorie
wiedzy  i  nauki,  teorie  zarządzania  wiedzą,  w
których  dominuje  koncepcja  cząstkowych
rozwiązań  problemów (gwarantujących  wolność  i
minimalizujących  zło),  przeciwstawiana
koncepcjom całościowych i  globalnych projektów
naprawy życia społecznego. Tym samym chodzi o
refleksję  nad  możliwościami  instytucjonalnych
gwarancji  obrony  i  ochrony  właściwej  dla
cywilizacji  łacińskiej  perspektywy
bezinteresownego  dążenia  do  poznania  prawdy  i
działalności na rzecz dobra. 

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

1. K. Popper’s method of trial-and-error as 
basis sociological analisis of knowledge, w: 
Critical Realism and Humanity in the Social 
Sciences, red. K. Śledzińska, K. Wielecki, 
Warszawa 2016, s. 73-87.

2. Zarys realistyczno-krytycystycznej 
koncepcji socjologicznej analizy literatury, 
„Roczniki Nauk Społecznych” 2017 nr 4, s. 67-95.

3. Od filozofii społecznej do socjologii 
filozoficznej, [w:] 100 lat socjologii w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee-
Teorie-Badania, red. W. Szymczak, TN KUL, 
Lublin 2018, s. 21-44.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Brak
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Wykonawca grantu (max 3) 1) 19.06.- 25.12. 2018 - Realizacja 
samodzielnych działań eksperckich w 
ramach zadania nr 4 - "Warsztaty 
asocjacyjne pracowników administracji 
publicznej oraz naukowców humanistów" 
oraz zadania nr 5 "Interdyscyplinarne 
warsztaty naukowe". Opracowanie części 
"Programu rozwoju instytucjonalnego 
administracji publicznej w województwie 
lubelskim w oparciu o wykorzystanie 
humanistyki”. „Nowoczesna administracja 
na rzecz rozwoju społecznego i 
gospodarczego w województwie lubelskim”
w ramach programu "DIALOG" 
finansowanego przez MNiSW nr 
0006/DLG/2017/17/10 z dnia 26.09.2017. 
Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

2) 2019 - STRATEGOR. Opracowanie 
narzędzia do programowania strategicznego
w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu na poziomie 
lokalnym dla jednostek samorządu 
terytorialnego”, który jest 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020; 

3) Wykonanie opracowania naukowego 
dotyczącego stanu edukacji kulturowej w 
województwie lubelskim w ramach projektu
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. 
Narodowe Centrum Kultury, operatorem w 
województwie lubelskim jest Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

8

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

4

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0
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Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Socjologia problemów społecznych, teorie 
społeczne i socjologiczne, szkolnictwo wyższe, 
socjologia wiedzy.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Zainteresowania  naukowe  dotyczące  wybranych
aspektów  funkcjonowania  nowoczesnych
społeczeństw  opartych  na  wiedzy,  mechanizmów
rozwoju  wiedzy  i  badaniu  procesów  postępu
naukowego.  Oczekiwana  jest  znajomość
wybranych  wątków  współczesnych  teorii
socjologicznych,  teorii  wiedzy  i  nauki,  teorii
zarządzania wiedzą. 

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

Wspólny pokój

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

Brak

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

jarski@kul.pl, 

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