
Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy 

 

Dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL 

Dyscyplina naukowa 

(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 

kształci Szkoła Doktorska KUL) 

historia 

Profil naukowy: adres osobistej strony 

www, profilu Research Gate lub profilu 

Academia.edu 

 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

Relacje państwo-Kościół w XX wieku. Życie 

polityczne w Polsce w XX. w. 

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat kalendarzowych 

(2017-2020) 

The idea of Catholic University in the reborn 

Poland, wyd. von Boroviecky, Warszawa-

Radzymin 2018. 

Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz – 

Ormianin i polski patriota, „Pamięć i 

Niepodległość” nr 3, 2018. 
Proces ukrainizacji Kościoła greckokatolickiego w 

Galicji Wschodniej w pierwszym etapie posługi 

duszpasterskiej metropolity Andrzeja 

Szeptyckiego (1899–1919). U źródeł konfliktu 

religijnego i narodowościowego na kresach 

południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, 

„Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 35, 2020 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3) 2013 – projekt badawczy pt. „Studia nad polityką 

polską”. Projekt poświęcony nade wszystko 

rozwojowi naukowemu doktorantów piszących 

pracę na seminarium pod moim kierownictwem. 

Grant KUL. 

2020 - „Życie religijne Polaków na Ukrainie 

sowieckiej 1944-1991”. Grant misyjny KUL 

Wykonawca grantu (max 3) 2017 - Leksykon Polskich Katedr w USA. Grant 

ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

(wykonawca grantu). NPRH NR 11 H 160282 84 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas wypromowanych 

doktorów 

3 

Liczba aktualnie otwartych przewodów 

doktorskich 

5 

Liczba aktualnych doktorantów przed 

otwarciem przewodu 

4 

Liczba aktualnych doktorantów w 

Szkole Doktorskiej KUL 

1 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 



Potencjalna tematyka doktoratów, które 

promotor chciałby prowadzić 

Relacje państwo-Kościół w XX wieku. 

Dzieje Kościoła katolickiego w XX wieku. 

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. 

Przemiany polityczne na ziemiach polskich w XX 

wieku. 

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć 

3 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

językowe) 

Wiedza merytoryczna (w zakresie faktografii, jak i 

literatury przedmiotu) w aspekcie wybranej przez 

doktoranta tematyki. 

Kompetencje językowe adekwatne do tematyki (np. 

podstawy języka ukraińskiego w przypadku 

problematyki stosunków polsko-ukraińskich). 

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

Wspólny pokój (siedziba katedry). 

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów (np. 

grant) 

 

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i 

miejsce konsultacji, link dostępu do 

Teams) 

lipin@kul.pl; konsultacje: poniedziałki 11.40-13.10 

– CN p. 111. 
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