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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Michał Wyrostkiewicz, 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

pracownik.kul.pl/michal.wyrostkiewicz
www.researchgate.net/profile/Michal_Wyrostkiewicz
kul.academia.edu/MichałWyrostkiewicz

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

teologia moralna, antropologia, metodologia 
teologicznomoralna, ekologia ludzka, podmiotowe 
aspekty eksploatowania informacji

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

1. Infoethics – a new trend in the science, „Journal 
of Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University” 3(2016), nr 2-3, s. 32-38;
2. Ekologia ludzka jako poszerzona perspektywa 
ekologiczna, „Teologia i Moralność” 19(2016), nr 1,
s. 59-69;
3. Liturgia jako przestrzeń przemiany człowieka. 
Liturgika a teologia moralna, w: Miejsce liturgii w 
teologii [Studia liturgiczne, t. 15], red. Waldemar 
Pałęcki, Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 2019, s. 83-96.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 1. Info-component – an element of the natural 

environment of the human person, finansowanie 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 
1.10.2018-31.1.2019;
2. Increasing the Competence of Youth in the Field 
of Journalism as a Platform for the Development of 
Cooperation between Ukraine and the Republic of 
Poland, finansowanie Ministerstwo ds. Młodzieży i 
Sportu Ukrainy, 1.9.2018-31.10.2019.

Wykonawca grantu (max 3) 1. Otwarci na sukces, finansowanie Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, 1.9.2018-30.6.2020;
2. Nowe kwalifikacje, większe szanse, finansowanie 
Europejski Fundusz Strukturalny, 1.7.2016-
30.9.2017.
3. Integracja lokalna czy medialna? Badanie 
wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w
mediach ogólnopolskich i lokalnych, instytucja 
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grantodawcza Europejski Fundusz na rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich, 1.1.2014-30.6.2015

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

5

Liczba aktualnych doktorantów 
przed otwarciem przewodu

6

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

teologia moralna, antropologia, eksploatowanie 
informacji, komunikacja (perspektywa moralna), 
ekologia ludzka, ekologia integralna, relacja 
człowiek-przyroda (perspektywa moralna), relacje 
między teologią i naukami empirycznymi

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Zainteresowania: antropologia, relacja człowiek-
przyroda; chęć i umiejętność prowadzenia badań 
interdyscyplinarnych, dotyczących relacji człowiek 
przyroda oraz kwestii związanych z ekologią; 
gotowość na prowadzenie badań za granicą; 
znajomość języka angielskiego.

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

Możliwość korzystania z pomieszczenia katedry (C-
936)

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

e-mail michal.wyrostkiewicz@kul.pl; spotkania 
osobiste po uprzednim umówieniu się

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