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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Dariusz Dziadosz, 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 
ResearchGate lub profilu 
Academia.edu

DariuszDziadosz.academia.edu

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

Egzegeza ksiąg historycznych, prorockich i 
dydaktycznych Starego Testamentu 

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

1. Księga Sędziów. Rozdziały 1˗5. Wstęp – Przekład z 
oryginału – Komentarz, t. VII/część I (Edycja Świętego 
Pawła; Częstochowa 2019) ss. 586; ISBN 978-83-7797-
716-3;
2. Księga Sędziów. Rozdziały 6˗12. Wstęp – Przekład z 
oryginału – Komentarz, t. VII/część II (Edycja Świętego 
Pawła; Częstochowa 2019) ss. 543; ISBN 978-83-8131-
100-7
3. «The Circumcision of the Heart as a Deuteronomic
Metaphor of Religious Identity of an Israelite», 
Biblica et Patristica Thoruniensia 12 (2; 2019) 159-189

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

Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca projektu badawczego „Problematyka 
stworzenia w perspektywie relacji między nauką a wiarą 
– intelektualna i pastoralna formacja alumnów” w 
ramach badań: „Problematyka stworzenia w formacji 
intelektualnej i pastoralnej alumnów. Abp Józef Życiński 
(1948-2011) in memoriam” (grant o numerze 
SFM/G1/2015 przyznany przez Fundacja Centrum 
Kopernika).

Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

3

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

6

Liczba aktualnych doktorantów 
przed otwarciem przewodu

-

Liczba aktualnych doktorantów w
Szkole Doktorskiej KUL

-

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

1. Problemy z zakresu analizy literackiej, egzegezy i 
teologii ksiąg historycznych, prorockich i dydaktycznych
Starego Testamentu
2. Deuteronomistyczna historiografia Izraela
3. Profetyzm pierwotny w Izraelu

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

1. Studia na poziomie licencjatu kościelnego z nauk 
biblijnych
2. Znajomość języków biblijnych i nowożytnych 
(angielski)
3. Pasja badawcza i doświadczenie naukowe (publikacje 
naukowe)

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta 
(np. laboratorium, wspólny 
pokój)
Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów 
(np. grant)
Forma kontaktu (np. e-mail, 
godziny i miejsce konsultacji – nr
pokoju)

dariuszdzi@op.pl
konsultacje, sala nr 827, I semestr: godz. 9.00-10.30; II 
semestr; godz. 14.15-15.45

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


