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Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w 
których kształci Szkoła Doktorska 
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Historia

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

Historia  kultury  szlacheckiej,  historia  polskiej
myśli  politycznej  w  okresie  nowożytnym;
filozofia  polityczna  nowożytnej  Europy;  teoria
władzy  w  okresie  Oświecenia.  A  także  teoria
cywilizacji  i  idee  awangardy  kulturowej  wobec
myśli  tradycjonalistycznej  osiemnastego  stulecia
oraz wiedza przyrodnicza w nowożytnej Europie. 

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

1. Strach  przed  wyznawcami  islamu w polskich
opisach Imperium Osmańskiego z II połowy XVI
wieku,  w:  Między  obowiązkami,  przywilejami  a
prawem  Rzeczypospolitej  XVI-XVIII  wieku.
Społeczeństwo  w  obronie  państwa  polsko-
litewskiego,  redakcja naukowa Anna Kalinowska,
Adam  Perłakowski,  Dariusz  Rolnik,  Filip
Wolański, Warszawa 2018, s. 17-31.
2. Inność  Litwina.  Odmienności  w
Rzeczypospolitej,  na  podstawie  polskich
dzienników z okresu wojen moskiewskich Stefana
Batorego, w:  Litwa – Polska w odległej i bliskiej
przeszłości, pod red. Anny Łysiak – Łątkowskiej i
Zbigniewa  Opackiego,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 17-32.

3.  Zdrada  i  kapitulacja  w  czasach  wypraw
wielkołuckiej  i  pskowskiej  Stefana
Batorego,  w:  Kapitulacje  w  dziejach
wojen.  Z  dziejów  wojskowości  polskiej  i
powszechnej,  pod  red.  Andrzeja
Niewińskiego, KUL, Lublin 2017, s. 187-
195. 

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

Wykonawca grantu (max 3) 1 „Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe 



ujęcie historii” finansowany ze środków 
Narodowego Centrum Nauki: 
UMO-2012/06/M/HS3/00274, realizowany przez 
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej we 
współpracy z Rosyjską Akademią Nauk. od roku 
2012 do 2018. 
2. The Intellectual History of Patriotism and the
Legacy  of  Composite  States  in  East-Central
Europe,  C  4136,  realizacja  2007-2010,  projekt
międzynarodowy, Central European University. 
3.  Unia  lubelska  –  Ośrodek  Brama  Grodzka.
Realizacja luty 2019-czerwiec 2019.
4. Grant MNiSW (upowszechnienie) dla TN KUL,
edycja  Roczników  Humanistycznych  w  języku
angielskim. Projekt w realizacji.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

-

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

1

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

2

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

1

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

Zgodnie z zainteresowaniami, historia kultury 
XVI – XVIII wiek.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

3

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

Zainteresowania zbieżne z moimi. 

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

Wspólny pokój.

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

Możliwość realizacji wspólnych grantów.

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

arckus@kul.pl


