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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy ks. dr hab. Marek Słomka
Dyscyplina naukowa

filozofia

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

Profil naukowy: adres osobistej strony
www, profilu Research Gate lub profilu
Academia.edu
Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi
aktualnie badania naukowe)

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

https://pracownik.kul.pl/marek.slomka

filozofia religii, filozofia Boga, filozofia przyrody i
nauk przyrodniczych, współczesna filozofia
chrześcijańska, antropologia filozoficzna,
antropogeneza, teoria ewolucji a doktryna
chrześcijańska, relacje między filozofią, teologią
chrześcijańską i naukami przyrodniczymi
Uniqueness of Man in Nature and Some Examples
of Its Questioning, “Roczniki Filozoficzne”
64:2016 nr 3, s. 39-57.
Who is Man? The Anthropology of Karol Wojtyła,
Lublin: KUL 2017, ss. 120.
Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna,
Lublin: KUL 2018, ss. 344.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Problematyka stworzenia w perspektywie relacji
między nauką i religią, Centrum Kopernika w
Krakowie (SFM/G1/2015).
Wykonawca grantu (max 3) Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia
porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad
językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi
i zwierząt, Narodowe Centrum Nauki (UMO –
2011/01/B/HS1/04462).
Nauka i religia dla dorosłych (kwestie
interdyscyplinarne w przekazie wiary), Centrum
Kopernika w Krakowie (SFM/G2/2015).
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych
doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów doktorskich
Liczba aktualnych doktorantów przed
otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w
-
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Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które Podstawowe aspekty relacji Bóg-świat we
promotor chciałby prowadzić
współczesnej filozofii.
(kilka tematów)
Główne kontrowersje światopoglądowe wokół
teorii ewolucji.
Ewolucyjna geneza duszy.
Dylematy teistycznego ewolucjonizmu.
Krytyka „nowego ateizmu”.
J. Życińskiego koncepcja filozofii w kontekście
nauki.
Liczba doktorantów, których
3
promotor mógłby przyjąć
Oczekiwania wobec kandydatów (np.
Przykładowe zainteresowania: filozofia religii,
zainteresowania naukowe,
relacja religia-nauka, kontrowersje
dotychczasowe osiągnięcia,
światopoglądowe wokół teorii ewolucji, teizmkompetencje naukowe, społeczne,
ateizm, współczesna filozofia chrześcijańska.
językowe)
Osiągnięcia: referaty wygłoszone na sesjach
naukowych.
Kompetencje naukowe: znajomość głównych
nurtów i koncepcji filozoficznych.
Kompetencje społeczne: komunikatywność,
umiejętność pracy zespołowej.
Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów
naukowo-filozoficznych w jednym z głównych
języków kongresowych.
Warunki lokalowe oferowane dla
Pomieszczenie Katedry Filozofii Religii.
indywidualnej pracy doktoranta (np.
laboratorium, wspólny pokój)
Ewentualne środki finansowe na
W zależności od kompetencji i roku akademickiego
badania naukowe doktorantów (np.
(np. 2020/2021 – wynagrodzenie za współpracę w
grant)
grancie poświęconym klasykom polskiej filozofii
chrześcijańskiej XX i XXI wieku).
Forma kontaktu (np. e-mail, godziny i e-mail: mslomka@kul.pl
miejsce konsultacji – nr pokoju)
konsultacje: środy 15:40-17:20 (GG-36)
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