
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Anna Barańska, 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

https://www.kul.pl/baranska-anna,art_55830.html 

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

historia XIX wieku: Królestwo Polskie; Aleksander
I; powstanie listopadowe; Kościół katolicki na 
ziemiach polskich pod zaborami; dyplomacja 
watykańska; Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw 
Kościelnych; stosunki Kościół-Państwo; 
problematyka społeczno-religijna: kobiety w 
okresie zaborów

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

1. „Polska ambasador” przy Watykanie - Zofia z 
Branickich Odescalchi (1821-1886), w: Od Paryża 
do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki 
Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. 
Barańska, E. Niebelski, Lublin, TN KUL, 2017, s. 
77-132.
2. Edycje dziewiętnastowiecznych źródeł 
proweniencji kościelnej lub dotyczących Kościoła 
katolickiego na ziemiach polskich, w: Wokół 
edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, red. J. 
Sikorska-Kulesza, Warszawa 2017, s. 103-131.
3. Léon XII et la Congrégation des Affaires 
ecclésiastiques extraordinaires : nouveaux 
horizons, nouveaux défis, w: Governo della Chiesa,
governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, red. R. 
Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone, 
Ancona 2019, s. 115-135.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Kierownik grantu NCN OPUS, tytuł: Kongregacja 

Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec 
ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-
1870, nr projektu 311225, na okres 8 VI 2016 - 7 
VI 2020

Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca grantu nr N N108 265139, tytuł: Ruch 
niepodległościowy polski w pierwszej połowie XIX
wieku – studia i materiały, kierownik: prof. dr hab. 
Wiktoria Śliwowska, projekt własny realizowany w
Instytucie Historii PAN, na okres: 24 V 2010 – 23 
V 2013

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

2

Liczba aktualnie otwartych przewodów 2

https://www.kul.pl/baranska-anna,art_55830.html


doktorskich
Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

zob. p. „Zainteresowania naukowe”

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

dobry warsztat historyczny
umiejętność krytycznego myślenia

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

wspólny pokój z dostępem do komputera

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)
Forma kontaktu  (np. e-mail, 
dzień/godziny i miejsce konsultacji – nr
pokoju)

anbar@kul.pl
konsultacje wg planu zajęć; w sem. zimowym: 
czwartek 11.40-13.10 p. 119 CN

mailto:anbar@kul.pl

