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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Katarzyna Stępień, adiunkt, doktor habilitowany
Dyscyplina naukowa

Filozofia

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

Profil naukowy: adres osobistej strony
www, profilu Research Gate lub profilu
Academia.edu
Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi
aktualnie badania naukowe)

www.kul.pl

Filozofia prawa i praw człowieka, antropologia
filozoficzna, metafizyka

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

Książka pt. Filozoficzne źródła sporu o rozumienie
praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw
człowieka, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z
Akwinu (ISBN 978–83–60144–88–6), Wyd. KUL
(ISBN 978–83–8061–162–7), Lublin 2016, ss. 379
(ark. wyd. 23,6).
Artykuł pt. Unitas in pluribus – z dziejów lubelskiej
szkoły filozoficznej, w: Lubelska szkoła
filozoficzna. Historia – koncepcje – spory, red. A.
Lekka-Kowalik, P. Gondek, Wyd. KUL (ISBN
978-83-8061-725), Lublin 2019, s. 21-45.
Artykuł pt. Mieczysława A. Krąpca metafizyka
prawa, w: Spór o metafizykę, red. A. Maryniarczyk
i in., Lublin 2019, Wyd. Polskie Towarzystwo
Tomasza z Akwinu (ISBN 978-83-65792-20-4), s.
401-423
Najważniejsze granty, w tym:
Grant Lubelska Szkoła Filozoficzna [Pomniki
polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i
społecznej XX i XXI wieku], Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, nr grantu badawczego
0021/FIL/2016/20
Kierownik grantu (max 3) Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca w realizowanym projekcie
finansowanym przez MNiSW
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych
doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów doktorskich
Liczba aktualnych doktorantów przed
1

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

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w
Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które Filozofia prawa, prawa człowieka, antropologia
promotor chciałby prowadzić
filozoficzna, historia filozofii prawa, historia
(kilka tematów)
antropologii filozoficznej
Liczba doktorantów, których
6
promotor mógłby przyjąć
Oczekiwania wobec kandydatów (np.
zainteresowania naukowe,
dotychczasowe osiągnięcia,
kompetencje naukowe, społeczne,
językowe)
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 stepkat@kul.pl, 445 43 85, pokój GG-035, środa
miejsce konsultacji – nr pokoju)
10.00-11.30

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

