
Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w szkoleniach poświęconych wybranym aspektom prowadzenia szkół doktorskich.

Cykl spotkań adresowany jest do P.T. Dyrektorów i Pracowników odpowiedzialnych za tytułowe szkoły 

doktorskie. W szczególności chodzi o osoby chcące uporządkować wiedzę, ale również przyswoić prawne 

ramy postępowania w indywidualnych sprawa kandydatów do szkół doktorskich i doktorantów. 

 W najbliższym czasie odbędą się następujące webinary:

• Rekrutacja do szkoły doktorskiej (17 marca 2022 r.) 

• Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej (24 marca 2022 r.) 

• Skreślenie z listy doktorantów (obejmuje dwa spotkania: 31 marca oraz 7 kwietnia 2022 r.).

Nasze projekty realizowane są w formule online. Program  każdego z nich obejmuje podstawy 

prawne, praktyczne przykłady i konkretne problemy, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów 

administracyjnych. Każdy z webinarów trwa od 3 do 4h, w tym przerwa (15 minut). P.T. Uczestnicy mają dostęp 

do mikrofonu; zadawanie pytań możliwe jest również dzięki opcji chatu. Spotkania odbywają się w czasie 

rzeczywistym. Dzień przed terminem webinaru na podany adres e-mail przesyłane są materiały szkoleniowe.

Udział w webinarze wiąże się z uiszczeniem opłaty (w umiarkowanej wysokości) – płatność realizowana 

jest po zrealizowaniu szkoleniu na podstawie faktury do zapłaty. 

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: fpm.edu.pl/pl/ksd w zakładce: Webinary KSD. 

Wyrażam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Będę również wdzięczny za 

rozpowszechnienie tego zaproszenia w gronie Państwa społeczności.

Z poważaniem
Jacek Pakuła

 

Zaproszenie

WEBINARY SZKOLENIOWE
Szkoły Doktorskie

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: webinar@fpm.edu.pl
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WEBINAR PT. REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Data: 17 marca 2022 r., godz. 9.00-12.15.

Program obejmuje m.in.:

• Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego 
• Autonomia i uszczegółowienie a niezgodność z przepisami prawa
• Postępowanie rekrutacyjne jako konkurs
• Uchwała rekrutacyjna – elementy postępowania
• Rekrutacja a dopuszczalność przyjęcia doktoranta w trybie przeniesienia
• Możliwość aplikowania doktorantów odbywających dotychczasowe studia doktoranckie
• Organy prowadzące postępowanie
• Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego
• Etapy konkursu i ocena kandydata do szkoły doktorskiej
• Przyjęcie do szkoły doktorskiej a dodatkowe warunki
• Wpis na listę doktorantów szkoły doktorskiej – forma prawna i zakres informacji
• Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej
• Budowa decyzji administracyjnej
• Przykładowe uzasadnienia decyzji negatywnych
• Postępowanie odwoławcze
• Skarga na decyzję w przedmiocie odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej a skarga na bezczynność 

organu
• Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie rekrutacji do szkół doktorskich

Opłata: 

(obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje  
po szkoleniu) = 250 zł (Vat zw.; dotyczy również uczeni niepublicznych).

WEBINAR PT. OCENA ŚRÓDOKRESOWA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
Data: 24 marca 2022 r., godz. 9.00-12.15

Program obejmuje m.in.:

• Pojęcie i cele oceny śródokresowej
• Ustawowe ramy oceny śródokresowej
• Prawo wewnętrzne a ocena śródokresowa
• Komisja oceniająca
• Inne podmioty uczestniczące w ocenie śródokresowej
• Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej
• Realizacja indywidualnego planu badawczego jako przedmiot oceny śródokresowej
• Dopuszczalność modyfikacji indywidualnego planu badawczego
• Jawność wyniku oceny śródokresowej
• Weryfikacja przeprowadzonej oceny śródokresowej
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• Ostateczny wynik oceny śródokresowej
• Struktura rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny śródokresowej
• Elementy uzasadnienia oceny śródokresowej
• Dodatkowe uprawnienie doktoranta wynikające z pozytywnej oceny śródokresowej
• Skutki uzyskania negatywnej oceny śródokresowej
• Monitoring i działania naprawcze

Opłata:

(obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat w formacie pdf, konsultacje  
po szkoleniu) = 250 zł (Vat zw.; dotyczy również uczeni niepublicznych).

WEBINAR PT. SKREŚLENIE Z LISTY DOKTORANTÓW
Data: kurs 2-dniowy obejmujący spotkanie w dniach 31 marca i 6 kwietnia 2022 r., w godz. 9.00-12.15

Program obejmuje m.in.:

• Cel i zadania skreślenia z listy doktorantów
• Prawne ramy postępowania w przedmiocie skreślenie z listy doktorantów
• Stosowanie przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego
• Organy prowadzące postępowanie i uczestniczące w postępowaniu
• Przesłanki wszczęcia postępowania
• Wynik postępowania 
• Struktura rozstrzygnięcia w przedmiocie skreślenie z listy doktorantów
• Elementy uzasadnienia oceny śródokresowej 
• Prawo do odwołania i prawo do sądu
• Przykłady uzasadnień obejmujące stan faktyczny związany z obligatoryjnymi i fakultatywnymi 

przesłankami wszczęcia postępowania w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów.

Opłata: 

(obejmuje udział w dwóch dniach: 31 marca i 7 kwietnia 2022 r., materiały szkoleniowe, numerowany  certyfikat 
w formacie pdf, konsultacje po szkoleniu) = 450 zł (Vat zw.; dotyczy również uczeni niepublicznych).

WYKŁADOWCA: MGR JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany 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, współtwórca Forum 
Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, 
w tym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.
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