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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Leszek Stanisław Adamowicz
dr hab.
Dyscyplina naukowa
prawo kanoniczne
(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
(2017-2020)

kanoniczne prawo małżeńskie,
kanoniczne prawo procesowe,
prawo katolickich Kościołów wschodnich
- Miłosierdzie w prawie katolickich Kościołów
wschodnich, „Roczniki Nauk Prawnych” 30
(2020), n. 2 – 2020, s. 173-187;
doi.org/10.18290/rnp20302-11
- Małżeństwa mieszane między katolikami i
prawosławnymi: różne spojrzenia na
nierozerwalność małżeństwa, w: J. Krukowski, M.
Sitarz, J. Gręźlikowski (red.), Małżeństwo i rodzina
w prawie kanonicznym i w prawie polskim, TN
KUL, Lublin 2017, s. 109-124. ISBN: 987-837306-779-0
- Status kanoniczno–prawny osoby małoletniej –
zagadnienia terminologiczne, „Teka Komisji
Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”, 13 (2020),
nr 1, s. 3-12; doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-1

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)
Wykonawca grantu (max 3) - Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii
Katolickiej, nr 11H 11 0119 80 1.1
- Leksykon Prawa Kanonicznego, nr
NN110209638
Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych
22
doktorów
Liczba aktualnie otwartych przewodów 8
doktorskich
Liczba aktualnych doktorantów przed
2
otwarciem przewodu

tel.: + 48 81 4454138, e-mail: phd@kul.pl
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Liczba aktualnych doktorantów w
0
Szkole Doktorskiej KUL
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które przyczyny nieważności małżeństwa
promotor chciałby prowadzić
ustrój katolickich Kościołów wschodnich
(kilka tematów)
prawo sakramentalne Kościołów wschodnich
Liczba doktorantów, których
1
promotor mógłby przyjąć
Oczekiwania wobec kandydatów (np.
kościelny stopień licencjata w zakresie prawa
zainteresowania naukowe,
kanonicznego
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
e-mail: leszek.adamowicz@kul.pl
miejsce konsultacji – nr pokoju)
konsultacje po umówieniu drogą mailową

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

