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Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kierowników
Studiów Doktoranckich odbędzie się w Toruniu w dniach 4-6 marca 2019 r.
Zgodnie z przyjętą formułą, nasze przedsięwzięcie jest adresowane do P.T. Kierowników Studiów Doktoranckich, Sekretarzy Studium, a także Osób odpowiedzialnych za szkoły doktorskie.
Program drugiej edycji konferencji będzie skoncentrowany przede wszystkim na nowych przepisach ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi tu w szczególności o szkoły doktorskie, które zaczną swoją działalność z dniem 1 października 2019 r., jak również o tzw. przepisy przejściowe normujące postępowanie wobec dotychczasowych doktorantów.
W aktualnym stanie prawnym w zasadzie można wskazać na trzy grupy doktorantów. Po
pierwsze, doktoranci odbywający studia na dotychczasowych zasadach. Drugą grupę stanowią
osoby, które korzystają z dotychczasowego wsparcia, ale postępowanie w przedmiocie nadania
stopnia doktora prowadzone będzie na nowych zasadach. Trzecią grupę stanowić będą uczestnicy szkół doktorskich.
Stąd też program konferencji uwzględnia, obok analizy aktualnego dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego, dwa główne bloki. Pierwszym z nich jest nowe prawo — prowadzenie szkół doktorskich, zasady rekrutacji i regulamin takiej szkoły, zasady oceny śródokresowej
doktoranta, itd. Drugi blok to przepisy przejściowe, dotychczasowe, ale i odpowiednie stosowanie
nowego prawa do doktorantów, chociażby z zakresu pomocy materialnej.
Przypomnieć warto, że I edycja konferencji, która odbyła się w maju 2018 r. w Łodzi, zgromadziła P.T. Przedstawicieli uczelni i instytutów PAN z całej Polski. Intencją organizatorów jest
utrzymanie cyklicznego i ogólnopolskiego charakteru naszego przedsięwzięcia. Ważnym jest prezentacja własnych przemyśleń i propozycji rozwiązań prawnych, jak również okazja do wymiany
doświadczeń i nawiązania kontaktów.
Dbając o komfort P.T. Uczestników, obowiązuje limit miejsc. Rejestracja została otwarta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.fpm.edu.pl – zapraszam również do kontaktu.

Do zobaczenia w marcu w Toruniu!
Jacek Pakuła
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e -mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
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Program
Obrady i zakwaterowanie P.T. Uczestników: hotel Mercure Toruń Centrum
Poniedziałek, 4 marca 2019 r.
• 12.00-12.30
• 12.30-14.00
• 14.00-14.15
• 14.15-15.00
• 15.00-18.00
• 18.00-18.30
• 18.30-20.00
• 20.00-21.30

otwarcie i rozpoczęcie konferencji
wykład Prof. dr. hab. Jana Pawła Tarno, Postępowanie w przedmiocie nadania
stopnia naukowego doktora — pierwsze refleksje na tle nowej regulacji prawnej
pamiątkowe zdjęcie
obiad
mgr Jacek Pakuła, Studia doktoranckie prowadzone na dotychczasowych
zasadach
czas wolny
zwiedzanie Starego Miasta
kolacja

Wtorek, 5 marca 2019 r.
• 8.30-10.45
• 10.45-14.00

• 14.00-15.00
• 15.00-16.30
• 16.45-18.30
• 18.30-19.30

mgr Jacek Pakuła, Tworzenie i ewaluacja szkół doktorskich
dr Aleksander Jakubowski, Szkoły doktorskie — podstawowe akty prawne
(statut, regulamin szkoły doktorskiej, program kształcenia, indywidualny
plan badawczy) i organizacja
obiad
dr Aleksander Jakubowski, Szkoły doktorskie — rekrutacja doktorantów
oraz ich prawa i obowiązki
indywidualne konsultacje, czas wolny
kolacja w hotelu

Środa, 6 marca 2019 r.
• 8.30-13.30
• 13.30-15.00

dr hab. Robert Suwaj, prof. PW, Stosowanie Kodeksu postępowania
administracyjnego w indywidualnych sprawach doktorantów
podsumowanie konferencji, obiad

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e -mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
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Prelegenci
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 hab. Robert Suwaj, prof. PW — doktor habilitowany nauk prawnych, prof. nadzw. w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy i glos;
referent i trener cyklicznych szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji
publicznej z zakresu postępowania administracyjnego.
Dr Aleksander Jakubowski — adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny;
wieloletni asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Izba Ogólnoadministracyjna); doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki.
Odbył staż badawczy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.
Mgr Jacek Pakuła — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna,
Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013–2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK
ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału
Prawa i Administracji UMK.

Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e -mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

