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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Dariusz Lipiec, 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 pastoralna

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

1. Die Seelsorge als Mittel, die Präsenz der Kirche
in  der  Gesselschaft  zu  festigen.
„Pastoraltheologische Hefte” 9:2016 s. 83-91.
2.  Entwicklungen in der Seelsorge in Polen unter
dem  Gesichtpunkt  von  Instrumenten  des
Sozialmarketing.  W:  Religiosität  Jugendlicher  im
Kontext  von  Beheimatung,  Eventkultur  und
Migration.  Gniezno-Wien  [Pastoraltheologische
Hefte 10(2017)] s. 131-140.
3.  The  Normative  Dimension  of  the  Pastoral
Formation  of  Seminarians. „Rocznik  Teologii
Katolickiej” 17(2018) nr 1 s. 148-169.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Duszpasterstwo niewidomych i słabo widzących w 

Polsce. Studium teologicznopastoralne. Nr N N101 
133336

Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

3

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

4

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Teologia pastoralna ogólna i szczegółowa, a 
zwłaszcza organizacja duszpasterstwa, podmiot 
duszpasterstwa, duszpasterstwo osób 
niepełnosprawnych, chorych, starszych, zjawisko 
marginalizacji

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Zainteresowania naukowe i duszpasterskie w 
zakresie ww. zagadnień z teologii pastoralnej i 
ogólnej i szczegółowej

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

Możliwość konsultacji i spotkań w pokoju Katedry 
Teologii Pastoralnej C-934

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

–

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

C-934

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


