
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Mirosław Filipowicz, 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

W trakcie tworzenia/Under construction

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

Dzieje pisarstwa historycznego, historia Rosji i 
ZSRR, dzieje kultury w systemach totalitarnych

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

 Polska  –  Rosja.  Materiały  do  nauczania
historii,   t.1  -2,  ,  red.  M.  Filipowicz,  A.
Czubarian,  Lublin  2017  (również  wersja
rosyjska, obie wersje dostępne w internecie
pod adresem: www.polska-rosja.eu)

 Zbigniew Brzeziński  –  „Rocznik  Instytytu
Europy  Środkowo-Wschodniej”,  r.  15,
2017, z. 1

 What kind of history do we need? Remarks
by  a  participant  in  international  dialogue
projects  –  “Rocznik  Instytutu  Europy
Środkowo-Wschodniej”, r. 16, 2018, z. 2 

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? Ku nowej 

interpretacji historii. Międzynarodowy grant 
sfinansowany przez NCN (Konkurs Harmonia 3, 
wartość grantu ok. 1 500 000 zł)

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

Promotor sześciu obronionych doktoratów, z 
których 4 ukazały się potem w formie książkowej

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

-

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)

Optymalnie: zgodna z moimi zainteresowaniami 
badawczymi – patrz wyżej. 
Ale można by ująć owe pola szerzej: Studia 
rosyjskie i sowieckie (zarówno polskie, jak 
zachodnioeuropejskie i amerykańskie), historia 
kultury XX wieku, problematyka pamięci 
historycznej, historii historiografii i obszarów 

http://www.polska-rosja.eu/


konfliktu w historiografii i pamięci historycznej
Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Zainteresowania zgodne z obszarami wskazanymi 
powyżej, znajomość jęz. angielskiego, w pewnych 
przypadkach wskazana byłaby również choćby 
śladowa znajomość jęz. rosyjskiego. 
Znajomość podstaw warsztatu historycznego

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

Wspólny pokój (katedra)

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

-

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

mirfil1963@icloud.com
osobiste konsultacje, po uprzednim emailowym 
umówieniu, w CN-123

mailto:mirfil1963@icloud.com

