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Curriculum vitae Janusza Mariańskiego





J
 
anusz Mariański, ur. 6 września 1940 roku w Borowie (woj. mazowiec

kie); studia filozoficznoteologiczne w latach 1958–1964 w Wyższym Semi
narium Duchownym w Płocku; studia z zakresu nauk społecznych na Wy
dziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w  latach 1965–1970; doktorat – 1972 
rok, habilitacja – 1979 rok, tytuł profesora – 1989 rok, stanowisko profesora 
zwyczajnego – 1992 rok; w latach 1984–2012 kierownik Katedry Socjologii 
Moralności KUL; od 2012 roku emerytowany profesor socjologii religii i so
cjologii moralności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 
wykładowca w  Wyższej Szkole Nauk Społecznych w  Lublinie; w  latach 
1993–1996 członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; członek Komite
tu Socjologii PAN w  latach 1996–2019; członek Rady Fundacji CBOS (trzy 
kadencje od 1997 r.); członek Zespołu ds. Nagród w latach 2016–2018; w la
tach 2011–2014 członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy 
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego; współpracownik Instytutu Sta
tystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie; promotor ponad 300 prac 
licencjackich i magisterskich oraz 57 prac doktorskich.

Przedmiotem zainteresowań badawczych Doktoranta są: socjologia 
moralności, socjologia religii i  katolicka nauka społeczna. W  1997  roku 
otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia 
naukowe. Jest autorem około 1500 artykułów naukowych i popularnonau
kowych oraz 60 książek, między innymi Młodzież między tradycją i ponowo-
czesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995), Koś-
ciół katolicki w społeczeństwie obywatelskim (Lublin 1998), Kryzys moralny czy 
transformacja wartości? Studium socjologiczne (Lublin 2001), Kościół katolicki 
w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne (Toruń 2013), 

131



Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne (Lublin 2013), Sekularyza-
cja, desekularyzacja i nowa duchowość. Studium socjologiczne (Kraków 2013), 
Podstawowe pojęcia socjologii religii w  eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego. 
Opracował i  wyboru dokonał Marek Marczewski (Lublin 2013), Kontrowersje 
wokół relacji religii i  moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjolo-
giczne (Toruń 2014), Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. 
Studium socjologiczne (Toruń 2016), Godność ludzka jako wartość społeczno-
-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne (Toruń 2016), 
Kondycja religijna i  moralna młodzieży szkół średnich w  latach 1988–1998–
2005–2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych) (Toruń 2018), Nowa 
religijność i  duchowość – mit czy rzeczywistość? Studium socjologiczne (War
szawa 2019). W  2015 roku w  Wydawnictwie „Nomos” ukazał się pod jego 
redakcją Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspek-
tywy (Kraków 2015).
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