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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Ks. Alfred Marek Wierzbicki, dr hab
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)

Podstawy etyki, historia etyki, lubelska szkoła
personalizmu w etyce (K. Wojtyła, T. Styczeń),
problematyka etyczna w literaturze pięknej, etyka
społeczna
- Karol Wojtyła: ein Philosoph in der
Auseinandersetzung um den Menschen im 20.
Jahrhundert, w: Ch. Boehr (red.), Ch. Schmitz
(red.), Europa und die Antropologie sejner Politik,
Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2016, s. 4559.
- Czy doświadczenie prawdy wystarczy do
zbudowania etyki jako teorii powinności moralnej,
„Ethos” 122 (2018) nr 2, s. 364-374.
- Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa,
Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2018, ss. 294.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)
Wykonawca grantu (max 3) - Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej
i społecznej XX i Xxi wieku – grant MNiSW
(przygotowywana monografia: Osoba i moralność.
Personalizm w etyce Karola Wojtyły i Tadeusza
Stycznia)
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych
1
doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów 2
doktorskich
Liczba aktualnych doktorantów przed
5
otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w
0
Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które - Etyka normatywna a etyka cnoty

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

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć
Oczekiwania wobec kandydatów (np.
zainteresowania naukowe,
dotychczasowe osiągnięcia,
kompetencje naukowe, społeczne,
językowe)
Warunki lokalowe oferowane dla
indywidualnej pracy doktoranta (np.
laboratorium, wspólny pokój)
Ewentualne środki finansowe na
badania naukowe doktorantów (np.
grant)
Forma kontaktu (np. e-mail, godziny i
miejsce konsultacji – nr pokoju)

- Personalistyczne implikacje etyki społecznej
- Etyczna analiza przemocy politycznej i religijnej
1
- Znajomość podstaw i historii etyki
- Biegłość w mowie i piśmie w języku angielskim,
w języku tym odbywa się seminarium oraz pisane
są prace doktorskie
Wspólny pokój

Ewentualny grant zespołowy: Etyka normatywna a
etyka cnoty
awierzbicki@kul.pl
konsultacje: wtorek godz. 10-50-12.30, GG 39

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

