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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy  Wiesław Przygoda, prof. 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

https://pracownik.kul.pl/wieslaw.przygoda

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

Działalność charytatywna Kościoła, teologia i 
praktyka miłosierdzia chrześcijańskiego, 
wolontariat chrześcijański, duszpasterstwo 
specjalne i specjalistyczne, teologia laikatu i formy 
apostolstwa świeckich, teologia i funkcje rodziny, 
formacja chrześcijańska i duszpasterstwo 
młodzieży.

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

1. Models of Salvific Activity  of the Church. The
State of Research and Future Perspectives. „Roczniki
Teologiczne”  64:2017  z.  6 s.  41-52  [DOI:
http://dx.doi.org/ 10.18290/rt.2017.64.6-3].
2. Caritas as the Third Sector of Society in Poland.
„Caritas  et  Veritas”  7:2017  nr  1  s.  115-124  =
Charita  jako  třetí  sektor  společnosti  v Polsku.
„Caritas et Veritas” 7:2017 nr 1 s. 106-114.
3.  The  Church’s  Saving  Ministry.  W:  Catholic
Family  Ministry.  The  Scientific  Reflection  and
Practical  Ministry  of  the  Church.  Ed.  J.  Goleń.
Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 p. 171-186.

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w 

Polsce. Projekt własny nr N N 101 210838 
finansowany ze środków Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012.

Wykonawca grantu (max 3) Leksykon teologii pastoralnej. Projekt badawczy nr
2H01B002 24 finansowany ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
latach 2003-2006.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

13

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

6

Liczba aktualnych doktorantów przed 0
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otwarciem przewodu
Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Religijność młodzieży a duszpasterstwo;
Formacja chrześcijańska młodzieży; 
Apostolat społeczny katolików świeckich; 
Funkcja charytatywna Kościoła;
Wolontariat charytatywny młodzieży lub 
dorosłych;
Tożsamość i kondycja psychospołeczna i duchowa 
prezbitera w Kościele; 
Teologia i praktyka miłosierdzia chrześcijańskiego;
Rodzina podmiotem formacji chrześcijańskiej 
dzieci i młodzieży;
Rodzina podmiotem formacji społecznej i 
charytatywnej dzieci i młodzieży.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Zainteresowanie teologią pastoralną, a szczególnie 
teologią miłosierdzia chrześcijańskiego, teologią 
laikatu, formacją chrześcijańską, duszpasterstwem 
młodzieży. Mile widziana znajomość języka 
niemieckiego, angielskiego lub włoskiego.

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

Możliwość konsultacji i spotkań w pokoju Katedry 
Teologii Pastoralnej C- 934.

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

przygoda@kul.pl
Konsultacje: C-934; czwartek 13.20-14.10 (I sem.);
czwartek 11.40-12.30 (II sem.).
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