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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Tadeusz Zadykowicz, 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

https://www.kul.pl/ks-dr-hab-tadeusz-zadykowicz-
prof-kul-biogram-naukowy,art_81.html

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

historia teologii moralnej; specyfika moralności 
chrześcijańskiej; moralność życia religijnego; 
współczesny kontekst życia religijno-moralnego; 
biblijne oraz kulturowe przesłanki moralności; 
formacja moralna

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

1. Nakazy i zakazy na sprzedaż? Teologia moralna 
w dobie komercjalizacji wiedzy. RT 64:2017 z. 3 s.
23-34.
2. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 
jako efekty kształcenia w zakresie teologii 
moralnej. RT 65:2018 z. 3 s. 5-19.
3. Zasady dobrej turystyki. Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2019 ss. 172,

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Paradygmat naśladowania we współczesnej 

refleksji teologicznomoralnej. Grant zewnętrzny 
finansowany przez MNiSW, Numer rejestracyjny 
projektu badawczego: NN101 059139; Numer 
umowy: 0591/B/H03/2010/39.

Wykonawca grantu (max 3)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

2

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

4

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 prowadzić
(kilka tematów)

Zgodne z zainteresowaniami naukowymi

Liczba doktorantów, których 2

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

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

Zainteresowania teologią moralną i moralnością 
chrześcijańską

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

Według możliwości Uniwersytetu

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

Wszelkie dopuszczalne i przewidziane prawem o 
szkolnictwie wyższym i nauce

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

tadeuszz@kul.pl
konsultacje w II semestrze roku akad. 2019/2020: 
środa godz. 10.00-10.50 i 12.30-13.15 (C-852)

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


