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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Krzysztof Góźdź, prof. dr hab.

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

https://pracownik.kul.pl/krzysztof.gozdz/

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

Teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, 
teologiczne rozumienie historii, chrześcijański sens
dziejów, antropologia teologiczna (K. Rahner, R. 
Guardini, W. Pannenberg i in.), chrystologia 
personalistyczna, eschatologia, protologia, 
sakramentologia oraz teologia historii zbawienia, 
systemy teologii niemieckiej i europejskiej.

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

1. Zur Rehabilitierung der Theologie der Befreiung,
w: G. Augustin i in. (red.), Der dreifaltige Gott. 
Christlicher Glaube im säkuleren Zeitalter, 
Freiburg i.Br. 2017, s. 675-690.
2. Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera-
Benedykta XVI, Lublin 2018, ss. 346;
3. Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, Lublin 
2019, ss. 596. 

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)  „Miejsce i rola Kościoła w życiu publicznym. 

Teologia polska i europejska wobec nowych 
wyzwań", Nr projektu 1 H01B 018 26 (realizacja 
2004-2005). 

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

21

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

7

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)

- Teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
- Antropologia teologiczna;
- Początek i koniec człowieka;
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- Sens historii i dziejów ludzkich.
Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

- Ogólna znajomość dogmatyki katolickiej;
- Znajomość języka kongresowego;
- Zainteresowania badawcze;
- Społeczne zaangażowanie.

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

- Biblioteka
- Konsultacje

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

kgozdz@kul.pl; C-828, środa 12.30-14.00

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl


