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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy Kazimierz Święs, dr hab., prof. KUL

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

nauki Teologiczne

Profil naukowy: adres osobistej strony 
www, profilu Research Gate lub 
profilu Academia.edu

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

Współczesne  przemiany  społeczno-kulturowe;
badania  religijności  społeczeństwa  i  jej  zmian;
funkcjonowanie  różnych  struktur  Kościoła;
uwarunkowania  duszpasterstwa;  sytuacja
współczesnej rodziny.

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

1. The Social Dimension of Christian Mercy. 
„Roczniki Teologiczne“ 63:2016 z. 5 s. 169-184.
2. Religijno-moralny portret młodzieży polskiej i 
jego pastoralne implikacje. „Roczniki 
Teologiczne” 68:2018 z. 6 s. 43-61. 
3. Uwarunkowania duszpasterstwa parafialnego w
Polsce na początku XXI wieku. „Teologia i 
Człowiek” 47:2019 z. 3 s. 73-90.

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

Wykonawca grantu (max 3)

Udział w projekcie: „Edukacja religijna polskich 
emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i 
perspektywy rozwoju”. Projekt finansowany przez
Narodowe Centrum Nauki. Numer rejestracyjny 
projektu: 2016/21/B/HS1/00834. Udział dotyczył 
konstrukcji narzędzi do badań socjologicznych na 
terenie Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

3

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

1

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)

1. Religijność społeczeństwa polskiego i jej 
przemiany. Uwaga! szczegółowe tematy mogłyby
dotyczyć różnych kategorii społecznych i 
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środowisk.
2. Kościół i jego działalność w kontekście zmian 
społeczno-kulturowych.
3. Trendy sekularyzacyjne – ich źródła, przejawy, 
przeciwdziałanie.
4. Społeczne nauczanie Kościoła wobec wyzwań 
czasu.
5. Współczesna rodzina i jej funkcjonowanie.
6. Kapitał społeczny w regionach i środowiskach.
Promotor szczególnie preferuje tematy, które 
wymagają socjologicznych badań.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Kandydat z magisterium z teologii, z 
zainteresowaniami badaniem religijności, sytuacją
Kościoła, przemianami społeczno-kulturowymi, 
wyzwaniami duszpasterskimi, społeczną nauką 
Kościoła.

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

Doktorant mógłby korzystać ze sprzętu w 
katedrze teologii pastoralnej.

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

W sytuacji prowadzenia doktoratu promotor 
deklaruje pomoc w opracowaniu projektu (granta)
oraz w poszukiwaniu innych źródeł finansowania.

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

kswies@kul.pl. Konsultacje pokój C-934 środa 
9:10 -10:00, czwartek 11:40-12:30.
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