
Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Decyzja w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły 
 doktorskiej.

Szkolenie, realizowane w formie webinaru za pośrednictwem platformy ClickMeeting, odbędzie się w dniu 
30 września 2020 r. (środa) w godz. 8.30-11.10. Program obejmuje praktyczne problemy związane z wyda-
waniem negatywnych decyzji rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia oraz najnowsze-
go orzecznictwa sądów administracyjnych wypracowanego na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.

Korzystając z okazji, zapraszam również do udziału w kursie pt. Szkoły doktorskie – prawne aspekty kształ-
cenia doktorantów. Projekt ten nawiązuje do organizowanej od 2018 r. ogólnopolskiej konferencji naukowo-
-szkoleniowej poświęconej studiom doktoranckim i szkołom doktorskim. Istotną częścią programu każdej edycji 
był blok prawny. Kształcenia doktorantów nie można jednak sprowadzać do ram formalnych, dlatego stara-
liśmy się rozszerzać tematykę o inne zagadnienia. Prawo warto znać, o czym świadczy m.in. orzecznictwo 
sądów administracyjnych. Obecny czas, gdy tegoroczna konferencja została przełożona na rok 2021, chcemy 
wykorzystać na prezentację zagadnień prawnych związanych z kształceniem doktorantów. Impulsem do orga-
nizacji kursu jest również nowy rok akademicki oraz włączenie do pracy w szkołach doktorskich nowych osób. 
Nadmienić w tym miejscu należy, że podobny kurs poświęcony pomocy materialnej dla studentów odbył się we 
wrześniu br. i zebrał bardzo dobre oceny P.T. Uczestników. 

Wyrażam nadzieję, że nasz webinar i kurs wzbudzą Państwa zainteresowanie. Dodatkowe informacje, 
w tym szczegóły dotyczące rejestracji, można znaleźć w załączonym materiale oraz na stronie internetowej: 
www.fpm.edu.pl w zakładce: Nadchodzące wydarzenia. 

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

WEBINAR

SZKOŁY DOKTORSKIE W USTAWIE  
— PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

KONTAKT: sprawy organizacyjne i merytoryczne 
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl 
płatności i faktury 
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Webinar pt. DECYZJA W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 
Data: 30 września 2020 r., godz. 8.30-11.10

Program
•  podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego
•  budowa decyzji administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia
•  najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktor-

skiej

Adresaci: P.T. Dyrektorzy, Dziekani, Prorektorzy i Kadra Kierownicza szkół doktorskich, Pracownicy administra-
cyjni odpowiedzialni za obsługę doktorantów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach doktorantów. 
Opłaty: bezpłatnie

Kurs pt. SZKOŁY DOKTORSKIE – PRAWNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW
Cykl czterech spotkań, każde w godz. 8.30-11.10:

•  6 października br. (wtorek)
•  8 października br. (czwartek)
•  13 października br. (wtorek)
•  15 października br. (czwartek)

Program
I dzień:

•  szkoła doktorska jako zorganizowana forma 
kształcenia doktorantów

•  regulamin szkoły doktorskiej
•  kluczowe elementy postępowania admini-

stracyjnego w indywidualnych sprawach 
doktorantów

III dzień:
•  ocena śródokresowa
•  odpowiedzialność dyscyplinarna doktoran-

tów

II dzień:
•  rekrutacja do szkoły doktorskiej
•  indywidualny plan badawczy

IV dzień:
•  skreślenie z listy doktorantów
•  stypendia w szkole doktorskiej

Adresaci: P.T. Dyrektorzy, Dziekani, Prorektorzy i Kadra Kierownicza szkół doktorskich, Pracownicy administra-
cyjni odpowiedzialni za obsługę doktorantów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach doktorantów. 

Opłaty za cały kurs (4 webinary): 600 zł całość (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych). Uczestnicy 
otrzymują materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf oraz możliwość konsultacji po kursie. 
Uwaga, dla wygody P.T. Uczestników płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zrealizowanym 
kursie.

Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, 
związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji na-
ukowo-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. 
Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2018 r. Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej studiom doktoranckim i szkołom doktorskim.

KONTAKT: sprawy organizacyjne i merytoryczne 
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl 
płatności i faktury 
Dorota Helman, tel. 664 046 857, e-mail: publikkore@gmail.com


