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III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

DYREKTORÓW I KADRY KIEROWNICZEJ 
SZKÓŁ DOKTORSKICH
Toruń, 17-19 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy szczegółowe informacje związane z III Ogólnopolską Konferencją Naukowo-
-Szkoleniową Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.

Tegoroczna, trzecia już edycja organizowanej przez Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału 
Prawa i Administracji, konferencji adresowana jest do P.T. Prorektorów, Dyrektorów i Kierowników Szkół Doktor-
skich, Przewodniczących i Członków Rad Dyscyplin Naukowych oraz Osób odpowiedzialnych za kształcenie 
doktorantów. 

Szczegółowy harmonogram Konferencji zakłada, że pierwszego dnia omówiona zostanie regulacja usta-
wowa postępowania w sprawie nadania stopnia i tytułu naukowego; drugi dzień skoncentrowany będzie wokół 
indywidualnych spraw kandydatów do szkół doktorskich i doktorantów, finansowania szkół doktorskich, wła-
sności intelektualnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. W ramach trzeciego dnia przewidujemy prezentację 
takich zagadnień, jak: polityka naukowa, a także doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej.

Tworząc program staraliśmy się wykorzystać doświadczenia dwóch poprzednich edycji konferencji  
(16-18 maja 2018 r. i 4-6 marca 2019 r.), jak również uwzględnić wyzwania związane ze stosowaniem prze-
pisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powołaliśmy również 
Radę Programową, która wsparła nas w przygotowaniu planu tegorocznej edycji. Na uwagę zasługuje również 
grono P.T. Wykładowców. Udało nam się stworzyć zespół osób – każdego charakteryzuje przygotowanie teo-
retyczne i posiadane doświadczenie. Jednocześnie reprezentują oni różne ośrodki akademickie, co wzmaga 
impuls do dyskusji i wymiany poglądów. 

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji spotka się z  Państwa zainteresowaniem. Naszą 
intencją jest utrzymanie jej cyklicznego charakteru, łączącego w sobie elementy upowszechniania wiedzy oraz 
forum wymiany dobrych praktyk.

Zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowni-
ków. Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracji, udostępnione zostaną na stronie: http://fpm.edu.pl/
pl/ksd

Do zobaczenia w marcu w Toruniu!

mgr Jacek Pakuła
Sekretarz

 III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Dyrektorów i Kadry Kierownicznej Szkół Doktorskich

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Kierownik

Zakładu Sądownictwa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
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III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

DYREKTORÓW I KADRY KIEROWNICZEJ 
SZKÓŁ DOKTORSKICH

PROGRAM

Wtorek, 17 marca 2020 r.

12.00-12.15 otwarcie konferencji

12.15-14.00 Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora

14.00-15.00 pamiątkowe zdjęcie, obiad

15.00-16.30 dr hab. Magdalena Sieniuć, Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego 
 doktora i doktora habilitowanego (cz. 1)

16.30-16.45 przerwa kawowa

16.45-18.15 dr hab. Magdalena Sieniuć, Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego 
 doktora i doktora habilitowanego (cz. 2)

18.15-19.30 konsultacje/czas wolny

19.30-21.30 kolacja na Starym Mieście

Środa, 18 marca 2020 r.

8.30-10.00 mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy kandydatów do szkół doktorskich  
oraz  doktorantów (cz. 1: rekrutacja, prawa i obowiązki doktorantów) 

10.00-10.15 przerwa kawowa

10.15-11.45 mgr Jacek Pakuła, Indywidualne sprawy kandydatów do szkół doktorskich  
i doktorantów (cz. 2: indywidualny plan badawczy, ocena śródokresowa,  
skreślenie z listy  doktorantów)

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

13.30-14.30 obiad

14.30-16.00 dr Artur Chełstowski, Finansowe aspekty funkcjonowania szkół doktorskich  
– wybrane  zagadnienia 

16.00-16.15 przerwa kawowa

16.15-17.45 dr Daria Gęsicka, Działalność naukowa i badawcza doktorantów a własność intelektualna

17.45-19.00 konsultacje/czas wolny/zwiedzanie Starego Miasta

19.00-20.00 kolacja

Czwartek, 19 marca 2020 r.

8.30-10.00 dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW, Polityka naukowa w kontekście szkół 
 doktorskich

10.00-10.15 przerwa kawowa

10.15-11.45 mgr Liliana Lato, mgr Mieczysław Pakosz, Jak pomyślnie zrekrutować i kształcić doktoran-
tów z zagranicy (cz. 1)

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 mgr Liliana Lato, mgr Mieczysław Pakosz, Jak pomyślnie zrekrutować i kształcić doktoran-
tów z zagranicy (cz. 2)

13.30-15.00 podsumowanie konferencji, obiad
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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 w stanie spoczynku, do 12 listopada 2019 r. orzeka-
jący m.in. w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, autor licznych monografii, komentarzy, artykułów i innych 
publikacji.

DR HAB. RADOSŁAW GIĘTKOWSKI, PROF. UG – profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego. Autor blisko 100 publikacji, w tym 
książki, i 10 artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkołach wyższych. Były Rzecznik Dyscyplinarny 
ds. Studentów i  Doktorantów UG, a  od 2015  r. Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. 
Współtwórca obowiązującej regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym.

DR HAB. AGNIESZKA PISKORZ-RYŃ, PROF. UKSW – profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorial-
nego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się prawem administracyj-
nym, w tym między innymi zasadami funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Do zakresu jej zainteresowań należy między 
innymi polityka naukowa. Jest specjalistką z zakresu problematyki informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 
publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz bezpieczeństwa informacji. Obecnie w za-
kresie jej zainteresowań jest również problematyka bezpieczeństwa publicznego w świetle nowych wyzwań współczesności 
i przyszłości.

DR HAB. MAGDALENA SIENIUĆ – adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, autorka publikacji z zakresu nauki 
i szkolnictwa wyższego, w tym m.in. monografii pt. Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu na-
ukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego.

DR ARTUR CHEŁSTOWSKI – absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Ukończył aplikację Najwyższej Izby Kontroli 
oraz zdał egzamin kontrolerski. W 2003 roku zawodowo związał się z Uniwersytetem Warszawskim, początkowo jako 
audytor wewnętrzny a następnie od 2006 roku jako zastępca kanclerza ds. ekonomicznych. Od 2012 roku pełni również 
funkcję przewodniczącego rady nadzorczej uniwersyteckiej spółki celowej – UWRC sp. z o.o. Jest ekspertem w zakresie 
ekonomii, finansów publicznych, zarządzania podmiotami publicznymi, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego 
i kontroli. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

DR DARIA GĘSICKA – rzecznik patentowy, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i prawa własności intelektu-
alnej, autorka ponad 25 publikacji naukowych z tego zakresu.

MGR LILIANA LATO – od 2011 r. Kierowniczka Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządza m.in. procesami 
rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia, programami mobilnościowymi, międzynarodowymi projektami edukacyjnymi, 
umowami oraz promocją zagraniczną. W latach 2017-2018 przewodnicząca International Relations Offices Forum – sieci 
20 biur współpracy z zagranicą uczelni publicznych. Od lat pełni rolę ekspertki i doradza najwyższym organom wspierają-
cym edukację wyższą w Polsce. Jest jedną z pomysłodawczyń uczelnianego projektu Uniwersytet Różnorodny, który opiera 
się na wartościach społecznej odpowiedzialności uczelni. W ramach tego projekty realizowana jest m.in. akcja Gość na 
Gwiazdkę. 

MGR MIECZYSŁAW PAKOSZ – absolwent europeistyki, ekonomista; zdobywał doświadczenie w sektorze prywatnym, a od 6 
lat jest pracownikiem Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się obsługą i rekrutacją kandydatów 
z zagranicy na studia pełne. Sporządza informacje statystyczne i finansowe oraz raporty o współpracy międzynarodowej 
na potrzeby uczelni. W swojej pracy przygotowuje koncepcje i harmonogramy projektów uczelnianych finansowanych ze 
środków zewnętrznych, monitoruje i analizuje rynki edukacyjne, zajmuje się promocją oferty edukacyjnej i obsługuje media 
społecznościowe. Uczestniczy w procesie konsultacji procedur prawnych dotyczących przyjmowania studentów i dokto-
rantów z zagranicy.

MGR JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związa-
ny z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor 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, współtwór-
ca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK.
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RADA PROGRAMOWA

• prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Uniwersytet Łódzki – przewodniczący
• dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie
• dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  

w Katowicach
• dr hab. Monika Pitucha – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• dr hab. Magdalena Sieniuć – Uniwersytet Łódzki
• prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek – Politechnika Śląska
• mgr Jacek Pakuła – Uniwersytet łódzki – sekretarz

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Obrady i zakwaterowanie będą odbywać się w hotelu Toruń Mercure Centrum 
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)
 
Opłata obejmuje:

• udział w obradach
• certyfikat uczestnictwa w konferencji
• materiały szkoleniowe
• wyżywienie: trzy obiady, dwie kolacje, całodzienny serwis kawowy
• zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika

Koszt (VAT zw.):
• rejestracja do 17 lutego 2020 r., tzw. wczesna rejestracja:

 » wariant bez noclegu = 1280 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 2 os. ze śniadaniami = 1450 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 1 os. ze śniadaniami = 1560 zł

• zgłoszenie nadesłane w terminie późniejszym, tj. po dniu 17 lutego 2020 r.:
 » wariant bez noclegu = 1330 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 2 os. ze śniadaniami = 1540 zł
 » wariant z dwoma noclegami w pok. 1 os. ze śniadaniami = 1650 zł

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu np. z poniedziałku na wtorek (16/17 marca br.):
• pok. 1 os. ze śniadaniem = 160 zł; 
• pok. 2 os. ze śniadaniem = 220 zł. 

Prosimy o kontakt.
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