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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Marcin Kowalski, dr hab.  

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/MarcinKowalski

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

Listy św. Pawła, 
retoryka grecko-rzymska, 
socjo-retoryka, 
styk Nowego Testamentu z judaizmem i filozofią 
starożytną, 
pneumatologia 
społeczno-kulturowe podłoże wspólnot 
chrześcijańskich na podstawie listów Pawła

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

1. 2 List do Koryntian (Biblia Impulsy. Nowy 
Testament VIII; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2018) 
2. „The Brokerage of the Spirit in Rom 8”, Catholic 
Biblical Quarterly 80/4 (2018) 636-654.
3. „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz
8. Cz.1-2,  The Biblical Annals 8/3-4 (2018) 421-456,
491-544. 

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

Wykonawca grantu (max 3) „Metodologiczna odnowa teologii dogmatycznej” 
NCN nr 2017/27/B/HS1/01634. 
Czas trwania projektu – październik 2018 – 
październik 2020.

Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

Promotor pomocniczy 3 doktoratów

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

0

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 

- listy św. Pawła
- pneumatologia ST i NT

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



Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

prowadzić
(kilka tematów)

- Nowy Testament i filozofia grecko-rzymska
- retoryka, socjo-retoryka i antropologia kulturowa w 
lekturze Nowego Testamentu, w szczególności pism 
Pawłowych 
- środowisko kulturowe i społeczne wspólnot 
wczesnochrześcijańskich na podstawie listów Pawła

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

- zainteresowanie listami św. Pawła
- zainteresowanie w.w. metodami interpretacji Nowego
Testamentu
- znajomość języka angielskiego oraz greki biblijnej

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

-

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

-

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

xmkowal@gmail.com

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


