
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Prof. dr hab. Rafał Wnuk 

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

---

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

dzieje systemów totalitarnych, antyniemieckie i 
antysowieckie podziemie w Europie Środkowej i 
Wschodniej, muzeologia, pamięć i polityka pamięci

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

L’occupation soviétique de la deuxième république 
polonaise (1939-1941), Guerres mondiales et 
conflits contemporains. La Pologne dans les 
conflits du XXe siècle. II – Deuxième Guerre 
mondiale et Guerre froide, 2016/1 (N° 261) s. 57-
74.
Wojna o wojnę. Spór o wystawę główną Muzeum II
Wojny Światowej, Res Historica, 46/2018, s. 225-
350.
Leśni Bracia. Podziemie antykomunistyczne na 
Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956, Warszawa 
2018, Wydawnictwo Bellona.

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

Wykonawca grantu (max 3) Grant NCN Antykomunistyczne podziemia w latach
1944-1953 w Polsce i na ziemiach włączonych do
ZSRS (Litwa,  Łotwa,  Estonia,  zachodnie  obwody
USRS  i  BSRS)  –  porównanie  programów,  form
działania, metod zwalczania i aktualnej recepcji w
historiografiach  narodowych”  (nr  grantu
N/N/108/103234)  kierownik  dr  hab.  Grzegorz
Motyka, 2008 - 2011.
Grant NCN  Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości?
O  nowe  ujęcie  historii,  (nr  grantu
UMO-2012/06/M/HS3/00274)  realizowany  przez
Instytut  Europy  Środkowo  Wschodniej  we
współpracy  z  Instytutem  Historii  Powszechnej
Rosyjskiej Akademii Nauk, kierownik dr hab. prof.
KUL Mirosław Filipowicz, 2013-2018.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

5

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

3

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

1

Liczba aktualnych doktorantów w 1



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

Opór i opozycja w XX wieku
Problematyka państw totalitarnych i autorytarnych 
Biografistyka (XX wiek)
Polityka historyczna/pamięci 
Muzeologia

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

znajomość języków obcych (w zależności od 
podejmowanej problematyki) 

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

wspólny pokój 

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

---

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

wnukr@kul.lublin.pl
KUL, CN 123 poniedziałek, godz 8.00-10.00

mailto:wnukr@kul.lublin.pl

