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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Piotr Tomasz Goliszek, 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

www.katechetyka.eu
https://pracownik.kul.pl/piotr.goliszek/

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

personalizm realistyczno-dialogiczny, 
hermeneutyka katechetyczna, wychowanie 
personalistyczne, filozofia wychowania, formacja 
katechetów, katechetyczno-duszpasterska rola 
pielgrzymki maturzystów, katecheza dzieci i 
młodzieży, duszpasterstwo nauczycieli

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

1. Personalistyczny  wymiar  katechezy.  Lublin:
Wydawnictwo KUL 2016 ss. 467.
2. Personalistic moral education in catechesis.  RT
64:2017 z. 11 s. 121-138.
3. Medycyna personalizowana – medycyną  
skoncentrowaną na osobie. W: Propedeutyka 
medycyny spersonalizowanej. Red. P. T. Goliszek.
A. Kiciński, J. Kocki. Lublin 2019 s. 37-50.

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

Wykonawca grantu (max 3) 1. Problematyka stworzenia w perspektywie relacji
między nauką i religią – Intelektualna i pastoralna
formacja  alumnów,  Centrum  Kopernika  w
Krakowie (SFM/G1/2015), wykonawca grantu.

2.  Nauka i  religia  dla  dorosłych,  Centrum
Kopernika  w  Krakowie  (SFM/G2/2015),
wykonawca grantu.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

0

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, 
które promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

1. Katecheza dzieci i młodzieży
2. Wychowanie personalistyczne
3. Formacja katechetów
4. Wychowanie patriotyczne
5. Medycyna personalizowana
6. Duszpasterstwo nauczycieli
7. Personalizm chrześcijański

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

1. Zainteresowania naukowe (teologia, 
katechetyka, ewangelizacja, pedagogika, 
personalizm chrześcijański, personalizm polski, 
hermeneutyka personalistyczna, filozofia 
wychowania);
2. Kompetencje (umiejętność pisania prac 
dyplomowych, podstawy metodologii teologii 
pastoralnej);
3. Społeczne (komunikowalność, światopogląd 
chrześcijański);
4. Język (angielski lub niemiecki)

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

Dla indywidualnej pracy doktoranta 
dyspozycyjność pomieszczenia Katedry 
Katechetyki Szczegółowej

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

Pomoc w przygotowaniu wniosku o uzyskanie 
grantu.

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

C–1033

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


