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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Monika Walczak, dr hab., prof. KUL

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

Filozofia 

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

https://www.kul.pl/monika-walczak,1885.html
https://pracownik.kul.pl/monika.walczak 

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

1metodologia i filozofia nauki, epistemologia 
współczesna (zwłaszcza anglosaska), metodologia 
nauk humanistycznych (nauk o kulturze), metodyka
pracy naukowej, Lonergan Studies: badania nad 
myślą kanadyjskiego filozofa i teologa Bernarda 
J.F. Lonergana

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

1) Intuition and Insight. The Analysis of Their 
Selected Features with Reference to Bernard 
Lonergan Position,  „Analiza i Egzystencja” 2016 
nr 34, s. 29-44.
2) The Means-End Rationality and Constitutive 
Elements of Action, w: Marek Hetmański (ed.), 
Rationality and Decision Making. From Normative 
Rules to Heuristics, "Poznań Studies in the 
Philosophy of the Sciences and the Humanities" 
111, Leiden, Boston: Brill, Rodopi  2018, s. 194-
208.
3) O przedmiocie metodologii nauk. Na marginesie
książki Zygmunta Hajduka "Struktury 
metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii 
nauki", "Roczniki Filozoficzne" 66:2018 nr 2, s. 
23-46.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 1) Grant MNiSW Filozofia  i teologia w kontekście

współczesnych przemian nauki przyznany w 
ramach programu „Regionalna Inicjatywa 
Doskonałości” na lata 2019-2022, na rozwój 
dyscyplin filozofia i nauki teologiczne uprawianych
w KUL (kwota: 11 742 500 zł).
2) Grant własny MNiSW, nr 1499/B/HO3/2009/37,
przyznany na lata  2009-2011, na badania nad 
epistemologią B. Lonergana Wgląd – samowiedza 
– obiektywność. Studium epistemologii Bernarda 
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Lonergana (1904-1984). Grant składany za 
pośrednictwem TN KUL.

Wykonawca grantu (max 3) Grant promotorski Kategoria racjonalności w XX-
wiecznej filozofii nauki, przyznany przez Komitet 
Badań Naukowych na rok 2000, zrealizowany pod 
kierunkiem ks. prof. Andrzeja Bronka.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

-

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

3

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

1

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

-

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

- Pojęcie nauki;
- Metodologiczna charakterystyka nauki;
- Ponaddyscyplinarne formy nauki: badania 
interdyscyplinarne, transdyscyplinarne, 
multidyscyplinarne itp.;
- Status metodologiczny różnych nauk, w 
szczególności nauk o kulturze;
- Kontekst odkrycia -  kontekst uzasadniania;
- Racjonalność epistemiczna, racjonalność 
naukowa;
- Poznawcze funkcje intuicji z punktu widzenia 
filozofii oraz psychologii poznawczej;
- Aprioryzm i wiedza a priori;
- Lonergan Studies: epistemologia i metodologia 
kanadyjskiego filozofa i teologia Bernarda J.F. 
Lonergana (1904-1984), zwłaszcza problematyka 
epistemicznych funkcji wglądu (insight);
- Koncepcje poznania i wiedzy w epistemologii 
analitycznej.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na 
swobodne korzystanie z literatury

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 

wspólny pokój, dzielony z pracownikami i 
doktorantami Katedry Metodologii Nauk
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laboratorium, wspólny pokój)
Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)

Minigranty w ramach projektu RID

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

e-mail: monika.walczak@kul.pl 
Konsultacje: czwartek, 15.00-16.30, sala GG-44
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