
KOMUNIKAT
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

DYREKTORÓW I KADRY KIEROWNICZEJ 
SZKÓŁ DOKTORSKICH

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

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry 

Kierowniczej Szkół Doktorskich odbędzie się w Toruniu w dniach 22-24 czerwca 2022 r. 

Przypomnieć należy, że dotychczasowe dwie edycje naszych spotkań spotkały się z życzliwym przyjęciem 

ze strony P.T. Uczestników, którzy licznie zapowiedzieli swój udział w konferencji planowanej w 2020 r. 

Oczywiste okoliczności spowodowały, że organizatorzy zdecydowali się przełożyć termin, gdy możliwe 

będzie zorganizowanie tego wydarzenia w bezpiecznych warunkach. 

Do tegorocznego spotkania zachęca nie tylko aktywny udział P.T. Uczestników dotychczasowych edycji, 

ale również zmiany prawa oraz nowe wyzwania, jakim muszą sprostać szkoły doktorskie. Data spotkania 

pozwala przyjąć, że nieprzewidziane dotychczas okoliczności związane z Covid-19 ustąpią, a obrady będą 

źródłem nie tylko dyskusji, ale inspiracją dla P.T. Uczestników. 

Nadchodzący czas chcemy wykorzystać, aby przygotować konferencję na możliwie wysokim poziomie 

i dopasowaną do potrzeb P.T. Uczestników. Dlatego w dniu 23 lutego 2022 r. otwieramy ankietę programową, 

zwracając się jednocześnie do Państwa z prośbą o włączenie się w prace nad nad tematyką konferencji. 

Do dnia 31 marca 2022 r. przedstawiony zostanie program wraz z sylwetkami prelegentów. Wtedy również 

zostanie rozesłany komunikat II – Zaproszenie do udziału w konferencji i będzie możliwe przesyłanie zgłoszeń. 

Podkreślić należy, że konferencja nie ma charakteru teoretycznego, polegającego na odczytywaniu 

przepisów prawnych. Chodzi o dyskusję i debatę, a także praktyczny wymiar obrad. 

Wszelkie informacje o konferencji publikowane będą pod adresem: fpm.edu.pl/pl/ksd

Wyrażam nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Już teraz zwracam się 

z prośbą o rezerwację terminu – 22-24 czerwca 2022 r. - licząc, że uda nam się spotkać w Toruniu!

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła
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AGENDA

PROGRAM

Proponowany zakres tematyczny:
• orzecznictwo sądowoadministracyjne w zakresie szkół doktorskich
• finansowanie szkół doktorskich
• polityka naukowa a szkoły doktorskie
• odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
• doktoranci zagraniczni w szkole doktorskiej
• patenty i prawa autorskie

Propozycje rozszerzenia programu:
• akademickie prawo pracy w zakresie doktorantów
• doktoraty wdrożeniowe
• rankingi szkół doktorskich
• doktoraty eksternistyczne
• postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora
• rady szkół doktorskich

Obrady i zakwaterowanie: hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

HARMONOGRAM

• Komunikat: 23 lutego 2022 r.
• Ostateczny terminy wypełniania ankiet: 11 marca 2022 r.
• Komunikat II (program i otwarcie rejestracji): 31 marca 2022 r.
• Konferencja: 22-24 czerwca 2022 r.

ŚRODA, 22 czerwca 2022 r.

12.00–12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji

12.30–14.00: obrady

14.00–15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad

15.00 –17.00: obrady

17.00–19.30: konsultacje, czas wolny

19.30–22.00: kolacja na Starym Mieście

PIĄTEK, 24 czerwca 2022 r.

9.00–10.00: obrady

10.00–10.15: przerwa kawowa

10.15–11.45: obrady

11.45–12.00: przerwa kawowa

12.00–13.30: obrady

13.30–15.30: podsumowanie konferencji, 
obiad, dodatkowe konsultacje

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

CZWARTEK, 23 czerwca 2022 r.

9.00–10.30: obrady

10.30–10.45: przerwa kawowa

10.45–12.15: obrady

12.15–12.30: przerwa kawowa

12.30–14.00: obrady

14.00–15.00: obiad

15.00–16.30: obrady

16.30–19.00: konsultacje, czas wolny, zwiedzanie 
Starego Miasta *

19.00–21.00 kolacja

*zakłada się około 1,5-godzinne zwiedzanie Starego 
Miasta; Uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup – 
szczegóły podczas I dnia konferencji.
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OPŁATY

Dla Państwa wygody oferujemy trzy warianty udziału (noclegi w pok. 1 os./2 os./bez noclegu). W ramach 

opłaty zapewniamy:

• udział w 3-dniowej konferencji,

• materiały szkoleniowe i konferencyjne,

• certyfikat uczestnictwa,

• konsultacje w trakcie konferencji,

• pełne wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje, całodzienne serwisy kawowe),

• bezpłatny hotelowy parking,

• dodatkowe atrakcje, np. zwiedzanie toruńskiego Starego Miasta.

Koszt jest zróżnicowany z uwagi na nocleg:

• 1785 zł - dwa noclegi w pok. 1 os. (ze śniadaniami);

• 1665 zł - dwa noclegi w pok. 2 os. (za śniadaniami);

• 1450 zł - bez noclegu.

Ww. ceny = Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu np. z wtorku na środę (21/22 czerwca br.) lub z piątku na sobotę 

(24/25 czerwca br.) - pok. 1 os. ze śniadaniem kosztuje 175 zł.; pok. 2 os. - 230 zł. Dodatkowe rezerwacje 

hotelowi zgłasza organizaotor, stąd P.T. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Dane dotyczące przelewu zostaną przesłane na adres e-mail P.T. Uczestników, podane podczas rejestracji. 

W przypadku sytuacji niezależnych od organizatora, zastrzegamy prawo do odwołania konferencji – 

a środki uiszczone w ramach opłaty konferencyjnej podlegać będą zwrotowi. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

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

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