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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Piotr Kopiec, 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://www.researchgate.net/profile/Piotr_Kopiec

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

Teologia protestancka
Współczesne przemiany społeczne
Teologia ekumeniczna
Ekumeniczna myśl społeczna
Protestantyzm a kapitalizm
Socjologia religii
Socjologia rodziny
Teologia a polityka społeczna

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

1. Chrześcijańska alterglobalizacja. Światowa Rada
Kościołów na rzecz budowy globalnego 
społeczeństwa globalnego, Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2016, ss 250, ISBN 978-83-8061-362-1.
2. Ecumenical Ambiguities: The Case of the 
Ecumenical Association of Third World 
Theologians, „Studia Oecumenica” 18(2018), s. 41-
52. 
3.  The idea of the Biblical  economics:  Utopia or
chance  in  the  face  of  the  contemporary
transformations  of  the  sphere  of  work,  „HTS
Teologiese  Studies  /  Theological  Studies”
4(75)2019. 

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) 1. Ekumeniczne interpretacje procesów globalizacji

w działalności Światowej Rady Kościołów 
(konkurs OPUS, grant NCN)
2. Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka 
politycznych i społecznych aplikacji dialogów 
ekumenicznych (Rozwój 2B, grant NPRH)
3. Weber odwrócony. Protestancka krytyka 
kapitalizmu (konkurs OPUS, grant NCN)

Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
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doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

1

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Zależności pomiędzy teologią i społeczeństwem;
Historia, istota oraz konsekwencje protestantyzmu;
Teologiczna i socjologiczna interpretacja 
kierunków rozwoju chrześcijaństwa.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

2

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

Zainteresowanie badaniami zależności między 
religią, kulturą i społeczeństwem; znajomość 
przynajmniej języka angielskiego; 

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

Możliwość korzystania w umówionych godzinach z
pokoju Sekcji Ekumenizmu Instytutu Nauk 
Teologicznych, C822. 

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

petrko@kul.pl; konsultacje: środa, czwartek 10.00-
11.40 w tygodniach B. 

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


