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Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierow-
ników Studiów Doktoranckich odbędzie się w Łodzi w dniach 14-16 maja 2018 r. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Problematyka konferencji koncentruje się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Ko-
deksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wy-
dawania decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów. Chodzi tu o postępowanie rekrutacyjne, 
tok studiów, ale i pomoc materialną. Program uwzględnia również problematykę tworzenia pra-
wa zakładowego, w szczegółowości projektowanie regulaminów, czy uchwał oraz wyda-
wanie zarządzeń przez P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich. 

Wyraźnie należy podkreślić, że studia doktoranckie należą do bardzo trudnego segmentu 
nauki i szkolnictwa wyższego. Z jednej strony chodzi o delikatną materię, związaną ze złożonym pro-
cesem prowadzenia badań i rozwoju samego doktoranta, których finałem powinien być stopień doktora. 
Ze studiami związane są prawa i obowiązki doktoranta. W tych sprawach mają zastosowanie 
– odpowiednio – przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Analiza orzecznictwa sądowoadmi-
nistracyjnego wskazuje na trudności w tym zakresie. Niewątpliwie na P.T. Kierownika Studiów Dok-
toranckich spoczywa ogromna odpowiedzialność. 

Intencją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i dobrych praktyk. W tym 
miejscu należy wskazać, że od 2012 roku organizujemy największe środowiskowe wydarzenie – ogólno-
polską konferencją pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Skupia ono osoby odpowiedzialne 
za tytułowe stypendia i zapomogi, zaś limit miejsc w tegorocznej edycji (Toruń, 28-30 maja 2018 r.) wyczer-
pał się w ciągu tygodnia od otwarcia rejestracji. Od 2017 r., w podobnej konwencji, odbywa się Ogólno-
polska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich. Uczestnicy obu projektów sygnalizowali potrzebę zor-
ganizowania konferencji adresowanej do P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich. Również w odpowiedzi 
na zapytania potencjalnych Uczestników podjęliśmy decyzję o organizacji konferencji, wierząc że nasz 
projekt wzbudzi Państwa zainteresowanie, a  przede wszystkim ułatwi wykonywanie 
powierzonych zadań, związanych z trudną rolą Kierownika Studiów Doktoranckich. 

Mając na uwadze komfort P.T. Uczestników uprzejmie wyjaśniamy, że liczba miejsc jest ograniczona. 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.fpm.edu.pl .

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i w maju spotkamy się w Łodzi.
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Agenda
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników Studiów Doktoranckich,
Łódź, 14-16 maja 2018 r.

Program konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
• aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach doktorantów,
• legislacja uczelniana z perspektywy roli i zadań kierownika studiów doktoranckich,
• postępowanie w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora i stopnia doktora,
• wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów,
• pomoc materialna dla doktorantów oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe.

W przypadku zainteresowania dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego tematu, np. odpowiedzialność 
dyscyplinarna doktorantów, granty uczelniane dla doktorantów.

Ramowy program konferencji

Poniedziałek, 14 maja 2018 r. Wtorek, 15 maja 2018 r.
godz. 12.00 otwarcie i rozpoczęcie kon-

ferencji
godz. 8.30 – 13.30 obrady

godz. 12.30-14.00 wykład Prof. Jana Pawła Tar-
no pt. Sprawy doktoranckie 
w orzecznictwie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego

godz. 13.30-14.30 obiad

godz. 14.00-14.15 pamiątkowe zdjęcie godz. 14.30-16.00 obrady

16.00-19.00 indywidualne konsultacje, 
czas wolny

godz. 14.15-15.00 obiad godz. 19.00-20.00 kolacja w hotelu

godz. 15.00-18.00 obrady Środa, 16 maja 2018 r.
godz. 18.00-19.00 czas wolny godz. 8.30-14.00 obrady

godz. 19.00-21.00 zwiedzanie miasta połączone 
z uroczystą kolacją

godz. 14.00-15.00 obiad, podsumowanie i za-
mknięcie konferencji

Dla wygody uczestników oferujemy następujące warianty udziału. 

Warianty
Wariant I (podstawowy) obejmuje m.in.:

• udział w  3-dniowej konferencji i  certyfikat 
uczestnictwa,

• materiały szkoleniowe i konferencyjne, 
• pełne wyżywienie (przerwy kawowe, obia-

dy i  kolacje – w  tym zwiedzenie Starego 
Miasta).

Wariant II: obejmuje wariant I + dwa noclegi 
w hotelu w pokoju 2 os. (ze śniadaniem),
Wariant III: obejmuje wariant I + dwa noclegi 
w hotelu w pokoju 1 os. (ze śniadaniem).
Udział osób reprezentujących uczelnie łódzkie 
(wariant I) wiąże się z  opłatą w  kwocie 1000 zł. 
(Vat zw.).

Opłaty
• Wariant I = 1250 zł. Vat zw.
• Wariant II = 1360 zł. Vat zw.
• Wariant III = 1470 zł. Vat zw.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu np. z niedzieli 
na poniedziałek (13/14 maja br.) oraz udziału oso-
by towarzyszącej. Opłatę z  tytułu udziału  w kon-
ferencji prosimy o uiszczenie na podany rachunek: 

Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Do-
miniak, ul. Bema 12/12, 87-100 Toruń, NIP 
7732128973, Regon: 340320106, mBank: 07 
1140 2004 0000 3102 7572 9963 

— z dopiskiem: KSD + nazwisko + jednostka (np. 
KSD Pakuła UMK).
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kon-
takt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: 
jacekpakula@fpm.edu.pl
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Wykładowcy
Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno  — kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach studenckich, autor licznych publikacji 
i komentarzy.

Dr Aleksander Jakubowski — doktor nauk prawnych, związany z Wydziałem Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca Prorektora 
ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji 
Prawno-Statutowej Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej Członek Ko-
misji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji 
m.in. z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami 
administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe. 

Mgr Małgorzata Albrecht-Pakuła — prawnik, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UMK w Toruniu. Na co dzień związana z samorządem terytorialnym. 
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, z uwzględnieniem prawa transporto-
wego oraz prawnych aspektów szkolnictwa wyższego.

Mgr Jacek Pakuła — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, po-
mysłodawca ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla 
studentów i  doktorantów oraz Konferencji Prodziekanów ds. Studenckich. Autor 
opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, 
Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy ma-
terialnej.


