
ZAPROSZENIE
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

DYREKTORÓW I KADRY KIEROWNICZEJ 
SZKÓŁ DOKTORSKICH

Toruń, 27-29 czerwca 2022 r.

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

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dyrektorów i Kadry Kierowniczej 
Szkół Doktorskich odbędzie się w Toruniu w dniach 27-29 czerwca 2022 r. 

Wyjaśnić należy, że zmiana terminu związana jest z  faktem, że w  pierwotnie planowanych terminie,  
tj. 22-24 czerwca br. odbędzie się inny projekt – konferencja EUA-CDE.

Program toruńskiej konferencji koncentruje się wokół prawnych aspektów kształcenia doktorantów 
w szkołach doktorskich. Przypomnieć należy, że poprzednie edycje naszych spotkań spotkały się z życzliwym 
przyjęciem ze strony P.T. Uczestników. Stanowiło to dla nas zachętę do przygotowania kolejnej konferencji. 
Z oczywistych względów nasze coroczne spotkanie nie mogło odbyć się w  latach 2020-2021. Wyrażamy 
przekonanie, że formuła stacjonarna będzie korzystna dla P.T. Uczestników. Zachętą jest nie tylko aktywny 
udział P.T. Uczestników dotychczasowych edycji, ale również zmiany prawa oraz nowe wyzwania, jakim muszą 
sprostać szkoły doktorskie. 

Do udziału w charakterze prelegentów udało nam się zaprosić ekspertów reprezentujących różne ośrodki 
akademickie, znających problematykę kształcenia doktorantów. Tegorocznym wyróżnikiem jest wprowadzenie 
tzw. sesji dyskusyjnych, które obejmują prezentację podstaw prawnych, problemów i  czas na wymianę 
doświadczeń. 

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 i uda nam się spotkać w Toruniu!

      
Z poważaniem

      mgr Jacek Pakuła

http://fpm.edu.pl/pl/ksd
http://fpm.edu.pl/pl/ksd
mailto:jacekpakula@fpm.edu.pl


PROGRAM

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWCA 2022 R.
12.00-12.30 otwarcie i rozpoczęcie konferencji

12.30-14.00 Dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Status doktoranta z perspektywy prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych

14.00-15.00 pamiątkowe zdjęcie, obiad

15.00-16.30 mgr Jacek Pakuła, Rekrutacja do szkoły doktorskiej (sesja dyskusyjna)

16.30-16.45 przerwa kawowa

16.45-18.15 mgr Jacek Pakuła, Skreślenie z listy doktorantów (sesja dyskusyjna)

18.15-19.30 konsultacje, czas wolny

19.30-22.00 kolacja na Starym Mieście (zbiórka przed hotelem)

WTOREK, 28 CZERWCA 2022 R.
9.00-10.30 Dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, Zakończenie kształcenia w  szkole doktorskiej 

i postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (cz. 1)

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 Dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, Zakończenie kształcenia w  szkole doktorskiej 
i postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora (cz. 2)

12.15-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.00 mgr Jacek Pakuła, Ocena śródokresowa – doświadczenia i wyzwania (sesja dyskusyjna)

14.00-15.00 obiad

15.00-16.30 Dr Dorota Sylwestrzak,  Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów – zagadnienia 
wybrane

16.30-19.00 konsultacje, czas wolny, zwiedzanie Starego Miasta*

19.00-21.00 kolacja w hotelu

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

ŚRODA, 29 CZERWCA 2022 R.
8.30-10.00 Dr hab. Piotr Stec, prof UO, Polityka naukowa szkoły doktorskiej (cz. 1)

10.00-10.15 przerwa kawowa

10.15-11.45 Dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Polityka naukowa szkoły doktorskiej (cz. 2)

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.30 mgr Jacek Pakuła,  Zmiany w  prawie - ustawy antycovidowe, pomoc dla doktorantów 
z Ukrainy i projektowane nowelizacje (sesja dyskusyjna)

13.30-15.30 podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.
Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14. 

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

mailto:jacekpakula@fpm.edu.pl


KADRA WYKŁADOWA:

DR HAB. MARZENA SZABŁOWSKA-JUCKIEWICZ – absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1 października 2003 r. zatrudniona 
w  Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, 
najpierw na stanowisku asystenta, a od 1 października 2010 r. - na stanowisku adiunkta. Od 1 października 
2021 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Pracy. Główne zainteresowania naukowe koncentruje wokół 
zagadnień równego trakkowania w zatrudnieniu, odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, ochrony 
dóbr osobistych pracownika, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ochrony danych osobowych. Autorka 
kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pregelentka podczas konferencji 
krajowych oraz międzynarodowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi, a także prowadzi szkolenia dla 
pracowników działów kadr. 

 
DR HAB. DARIUSZ WALENCIK, PROF. UO - profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany 
nauk prawnych w zakresie prawa, doktor teologii katolickiej, magister licencjtat prawa kanonicznego. Kierownik 
Zespołu Badawczego „Law and Religion” Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego; dyrektor Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego; członek założyciel oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa 
Wyznaniowego; ekspert Komisji Ewaluacji Nauki. 
 
DR HAB. PIOTR STEC, PROF. UO - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, w latach 
2011-2019 dziekan WPiA UO, w latach 2017-2019 członek kolegium Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny. 
Zainteresowania badawcze obejmują problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego, w szczególności 
prawo dziedzictwa kulturowego oraz prawo szkolnictwa wyższego i nauki. Autor publikacji z  tego zakresu. 
Prowadzi bloga poświęconemu prawu szkolnictwa wyższego.
 
DR DOROTA SYLWESTRZAK - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, radca prawny. Wykładowca dla aplikantów radcowskich, 
pracowników administracji publicznej, radców prawnych z  postępowania sądowoadministracyjnego. 
Autorka i  współautorka kilkudziesięciu publikacji z  zakresu prawa i  postępowania administracyjnego oraz 
sądowoadministracyjnego, w  tym monografii pt. Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym 
w sprawach dyscyplinarnych (Wyd. C.H. Beck 2022). 
 
MGR JACEK PAKUŁA  - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, związany z Instytutem Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Autor artykułów prasowych 
(Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu 
prawa akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pomocy materialnej dla studentów i  doktorantów, 
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@ipswin.pl 
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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 niedzieli na poniedziałek (26/27 czerwca br.) lub ze środy 

na czwartek (29/30 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. Organizator zastrzega prawo do 

przesunięcia godzinowego bloków tematycznych w ramach obrad.

 

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