
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Agnieszka Januszek-Sieradzka

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

Historia

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

Research Gate

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

Epoka jagiellońska, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień społecznych, 
kulturalnych, mentalnych.

Dwór królewski w Polsce wczesnonowożytnej 
(przemiany, rola polityczna, społeczna, 
kulturotwórcza, wojskowa, ceremoniał dworski).

Miejsce i rola królowej w systemie władzy, na 
dworze i w kulturze w Polsce jagiellońskiej

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

Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim 
mikroświecie, Lublin 2017.

Stellung und Rolle der Königin im Hofzeremoniell 
Polens unter den Jagiellonen. Auf der Suche nach 
einer Forschungsmethodologie, „Mediaevalia 
Historica Bohemica”, 21, 2018, nr 1, s. 41-59.

Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla 
Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, 
w: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie 
w systemie władzy Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, 
J. Sperka, P. Węcowski, Wydawnictwo Societas 
Vistulana, Kraków 2018, s. 149-174. 

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

Wykonawca grantu (max 3) Dworzanin polski na dworze Jagiellonów i królów 
elekcyjnych. Pozycja, system wartości, wzorzec 
osobowy - NCN, nr 2018/29/B/HS3/00907

Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I 
Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów 
wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów – 
NPRH 0469/NPRH5/H30/84/2017
 

 



 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

1

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)

Tematy dotyczące różnorodnych procesów i 
zjawisk właściwych zwłaszcza  XVI-wiecznej 
Polsce, a szczególnie wartościowe badawczo 
obszary tematyczne to  m.in. 
Dyplomacja i dyplomaci czasów króla Zygmunta 
Augusta
Dwór króla / królowej w XVI stuleciu
Reformacja w Polsce, zwłaszcza jej początki
Epistolografia staropolska
Historia regionalna i lokalna, zwłaszcza w ujęciu 
społecznym i gospodarczym

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Zainteresowanie epoką jagiellońską
Znajomość łaciny (choćby w podstawowym 
stopniu)
Otwartość na współpracę, umiejętność prowadzenia
naukowej dyskusji i polemiki, umiejętność 
merytorycznego argumentowania

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

Wspólny pokój, miejsce do pracy indywidualnej 

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

Pomoc (dotychczas skuteczna) w pozyskaniu 
stypendiów (lub grantów) na badania, zwłaszcza 
przeznaczonych dla doktorantów 

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

agjanus@kul.pl
konsultacje: wtorek, g. 14.00-15.30, CN-129 lub w 
dowolnym innym terminie według potrzeb

mailto:agjanus@kul.pl

