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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Krzysztof Mielcarek, 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 
ResearchGate lub profilu 
Academia.edu

https://kul.academia.edu/KrzysztofMielcarek

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

Dzieło Łukaszowe, tradycja synoptyczna, judaizm 
hellenistyczny, Septuaginta

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

1. Motyw gwiazdy w Ewangelii według św. Mateusza
(2,1-12), Verbum Vitae 29 (2016) 175-197.
2.  Zachariasz  –  kapłan,  ojciec,  ofiarnik,  Biblical
Annals 7/2:2017, 359-373.
3.  Septuagint  Studies  in  Poland.  Recent  Trends And
Current Status, JSCS 91:2018, 41-47.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 0

Wykonawca grantu (max 3) 1 

Naukowa analiza źródeł oraz opracowanie 
koncepcji i makiety Atlasu Biblijnego Adam 
Józef Linsenbarth Instytut Geodezji i Kartografii 
N507 468837 4688/B/T02/2009/37
(Załącznik nr 4 do uchwały rady NCN nr 96-
2013 z dnia 12 grudnia 2013)

Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

1

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów 
przed otwarciem przewodu

1

Liczba aktualnych doktorantów w
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

Teologia ewangelii synoptyczne, zagadnienia 
egzegetyczne, teologiczne i literackie dotyczące dzieła 
Łukaszowego

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Znajomość języków biblijnych i co najmniej dwóch 
języków konferencyjnych, swoboda prowadzenia 
dyskusji naukowej, orientacja w literaturze biblijnej 
należącej do zakresu badań katedry

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

Katedra (C-826) z dostępem do elektronicznych źródeł 
o szerokim spektrum o tematyce biblijnej (LOGOS)

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

-

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

krzysztof.mielcarek@kul.pl
konsultacje: środa godz. 10:45-11:30 i 15:00-15:45.

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


