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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy 

 

prof. dr hab. MARIAN SURDACKI, 

Dyscyplina naukowa 

(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 

kształci Szkoła Doktorska KUL) 

Historia nowożytna społeczna, historia 

wychowania i opieki 

Profil naukowy: adres osobistej strony 

www, profilu ResearchGate lub profilu 

Academia.edu 

Na razie brak 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

Historia opieki społecznej, dobroczynności i 

działalności dobroczynnej (instytucji stowarzyszeń, 

zasłużone postacie dla tej dziedziny), Historia 

myśli pedagogicznej, Historia wychowania i 

szkolnictwa, stowarzyszeń społecznych, dzieje 

miast, regionalizmu, małych ojczyzn i innych 

zagadnień społecznych w ujęciu historycznym 

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat kalendarzowych 

(2017-2020) 

1. Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od 

starożytności do oświecenia, Lublin 2020 

2.  Il problema dei bambini indesiderati 

dell’Ospedale Santo Spirito di Roma nei secoli 

XVII-XVIII, „Pedagogia e Vita”, 77, 2019, nr 1, 

s. 101-109 

3. ,Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa. 

Próba typologizacji, „Medycyna Nowożytna”, 

„Medycyna Nowożytna”, 23, 2017, nr 1, s. 7-

52. 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3)  

Wykonawca grantu (max 3) Grant NCN trzyletni. Lata realizacji styczeń 2019-

styczeń 2022. Tytuł grantu: Infirmeria Szpitala 

Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku. 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas wypromowanych 

doktorów 

11 doktorów 

Liczba aktualnie otwartych przewodów 

doktorskich 

2 przewody 

Liczba aktualnych doktorantów przed 

otwarciem przewodu 

5 doktorantów 

Liczba aktualnych doktorantów w 

Szkole Doktorskiej KUL 

1 doktorantka 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 
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Potencjalna tematyka doktoratów, które 

promotor chciałby prowadzić 

W zasadzie określona w zainteresowaniach 

naukowych promotora, plus wszystkie inne 

autorskie propozycje związane z uwzględnieniem 

metody badań historycznych . 

Liczba doktorantów, których 

promotormógłby przyjąć  

Czterech  

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe 

osiągnięcia,kompetencjenaukowe, 

społeczne, językowe)  

Zainteresowanie badaniem wymienionej 

problematyki w ujęciu historycznym,  

Gotowość do opanowania metodologii  właściwej 

badaniom przeszłości, 

Gotowość pracy w archiwach 

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

Wspólny pokój katedry kierowanej przez 

promotora 

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów (np. 

grant) 

Starania doktorantów o grant 

Forma kontaktu (np. e-mail, godziny i 

miejsce konsultacji, link dostępu 

doTeams) 

Email (msurd@kul.pl), konsultacje w katedrze, 

telefon (781115256 – zwłaszcza w okresie 

pandemii) 
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