
Załącznik do uchwały Nr 111 - 2019 

Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 14 czerwca 2019 roku 

 

Regulamin Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN  
(ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk w dniu 23 października 2020 roku ) 

 
§ 1 

  

1. Instytut Nauk Prawnych PAN (INP PAN) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 

dyscyplinie nauk prawnych jako podmiot doktoryzujący w rozumieniu art. 185 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2021, poz. 478) 

2. Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN w ramach 

przygotowania Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową 

w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym. 

3. Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich, innych 

spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez Opiekunów naukowych dyscypliny, a 

także w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN, przygotowując pod opieką i 

kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie.  

 

§ 2  

 

Prawnicze Seminaria Doktorskie INP PAN stwarzają Uczestnikom warunki do: 

1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych,  

2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w szczególności przez możliwość udziału w 

pracach badawczych prowadzonych w Zakładach i centrach naukowych INP PAN, 

3) opracowania przez Uczestników publikacji naukowych, 

4) samodzielnego przygotowania do egzaminu weryfikującego nabycie przez Uczestnika kwalifikacji 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z uchwałą Rady Naukowej INP PAN z dnia 17 

kwietnia 2018 r, wydanej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 

naukowych (Dz. U. 2017 r. poz. 256) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8, wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 

ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz.U. 2017, poz.986).   

5) przygotowania rozprawy doktorskiej. 

 

§ 3 

 

1. Prawnicze Seminaria Doktorskie prowadzone są w edycjach, z których każda trwa dwa semestry, 

począwszy od semestru zimowego.  

2. Semestr zimowy rozpoczyna się do dnia 15 października i trwa do końca lutego, semestr letni 

rozpoczyna się 1 marca i trwa do 30 czerwca.  

3. W każdym semestrze Uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich uczestniczy w co najmniej 

pięciu seminariach doktorskich oraz – na zaproszenie opiekuna naukowego – w spotkaniach 

naukowych i projektowych Zakładu INP PAN, który specjalizuje się w obszarze zainteresowań i 

pracy badawczej Uczestnika. Uczestnicy podczas edycji rozpoczynającej ich cykl pracy badawczej 

w ramach PSD mają także prawo uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, kształcących w zakresie 

metodologii nauk prawnych, wykładni prawa, pracy badawczej w zakresie teorii i dogmatyki 



prawa, pozwalających na nabycie kwalifikacji niezbędnych dla osiągnięcia celów określonych w § 

2.  

4. Szczegółowy plan zajęć określany jest przez INP PAN na początku każdego semestru.  

 

§ 4 

 

1. Uczestnikiem PSD INP PAN może być́ osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w 

państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.  

2. Rekrutacja do Prawniczych Seminariów Doktorskich otwierana jest w dniu określonym w 

ogłoszeniu o otwarciu rekrutacji, opublikowanym na stronie internetowej INP PAN i trwa do 30 

września każdego roku.  

3. Kandydat w ramach rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 3a, obowiązany jest złożyć w systemie 

elektronicznym, udostępnionym w tym celu przez INP PAN: 

a. list motywacyjny dotyczący przyjęcia na Prawnicze Seminarium Doktorskie INP PAN ze 

wskazaniem wybranego seminarium, a także z opisem zainteresowań́ naukowych i wstępną 

propozycją projektu badawczego  

b. życiorys i wskazanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, 

c. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź́ studiów drugiego stopnia lub 

równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom 

zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia seminarium doktoranckiego. W przypadku 

niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegają̨cą się o przyjęcie na 

seminarium doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta, 

d. potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej.  

3a.  Kandydat będący absolwentem poprzedniej edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich INP 

PAN, zobowiązany jest złożyć w trybie określonym w ust. 2 i 3, Wniosek o przyjęcie na kolejną 

edycję. Postanowień ust. 3 lit. a-d nie stosuje się.   

4. Rekrutację przeprowadza powołana przez Dyrektora INP PAN Komisja Rekrutacyjna, po 

zapoznaniu się z opinią osoby mającej co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, 

prowadzącej seminarium z dziedziny wskazanej przez Kandydata (Opiekuna seminarium). W razie 

potrzeby Opiekun seminarium może przeprowadzić z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną. 

5. W zakresie Kandydatów o których mowa w ust. 3, po analizie dokumentów złożonych przez 

Kandydata i zapoznaniu się z opinią Opiekuna seminarium Komisja rekrutacyjna podejmuje 

decyzję o wpisaniu Kandydata na listę uczestników Prawniczych Seminariów Doktorskich INP 

PAN.  

5a.  W zakresie Kandydatów o których mowa w ust. 3a, po analizie dokumentów złożonych przez 

Kandydata oraz na podstawie złożonej przez dotychczasowego opiekuna naukowego Kandydata 

Karty oceny uczestnika Prawniczego Seminarium Doktorskiego, Komisja rekrutacyjna podejmuje 

decyzję o wpisaniu Kandydata na listę uczestników Prawniczych Seminariów Doktorskich INP 

PAN.   

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do wiadomości kandydatów w terminie do 10 

października.   

7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Prawniczych Seminariów Doktorskich, 

dopuszczalne jest przyjęcie po upływie terminów rekrutacyjnych, w tym również̇ po rozpoczęciu 

zajęć́. 

 

 

§ 5 

 

1. Uczestnik seminarium doktoranckiego pozostaje pod opieką naukową opiekuna naukowego albo 

promotora wyznaczonego w przewodzie doktorskim. 

2. Opiekunem naukowym może być́ nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki 

naukowej, posiadający co najmniej stopień́ naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk 

prawnych, spełniający warunki określone w art. 190 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 



i nauce, który wyraził zgodę̨ na sprawowanie opieki naukowej nad seminarzystą w celu 

doprowadzenia do wszczęcia postepowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym.  

3. Opiekun naukowy prowadzi co najmniej pięć seminariów w każdym semestrze, zgodnie z 

harmonogramem seminariów przedłożonym na początku każdego semestru Kierownikowi PSD. 

Ponadto Opiekun naukowy seminarium prowadzi indywidualne konsultacje z Uczestnikami w celu 

osiągnięcia efektów opisanych w § 2 Regulaminu. Zajęcia seminaryjne oraz konsultacje odbywają 

się w siedzibie INP PAN. Konsultacje indywidualne mogą także odbywać się z wykorzystaniem 

środków komunikowania na odległość lub w trybie pisemnym. 

4. Opiekun naukowy odpowiada za  przygotowanie uczestnika do prowadzenia badań naukowych, a 

także stwarza warunki prowadzenia przez Uczestnika PSD współpracy naukowej w zespołach 

badawczych i opracowania przez Uczestników publikacji naukowych oraz przygotowania 

rozprawy doktorskiej. 

5. Opiekun potwierdza postępy w rozwoju naukowym Uczestnika wydając opinię na temat jego 

postępów w pracy naukowej na zakończenie każdego roku akademickiego, w terminie do 30 

września. Do udziału w Seminarium nie zostaje dopuszczony Uczestnik, który w opinii opiekuna 

nie wykazuje postępów w pracy naukowej. 

 

§ 6 

 

1. Kierownikiem Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN jest osoba posiadająca co najmniej 

stopień́ naukowy doktora habilitowanego i zatrudniona na stanowisku profesora INP PAN lub 

profesora.  

2. Kierownika PSD powołuje Dyrektor INP PAN w drodze zarządzenia. 

3. Kierownik PSD INP PAN organizuje realizację kształcenia Uczestników PSD, w szczególności: 

- za zgodą Rady Naukowej INP PAN określa program i harmonogram zajęć dodatkowych, o 

których mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu, 

- nadzoruje organizację seminariów doktorskich oraz prowadzi ewidencję Uczestników PSD. 

 

§ 7 

 

Zasady i tryb uiszczania opłat za uczestnictwo w Prawniczych Seminariach Doktorskich INP PAN 

określa Zarządzenie Dyrektora INP PAN. Niewykonanie przez Uczestnika postanowień Zarządzenia o 

którym mowa, stanowi przesłankę skreślenia Uczestnika z Prawniczych Seminariów Doktorskich.       

 

§ 8 

 

1. Uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN po spełnieniu warunków określonych w 

art. 186 ust. 1 pkt 2-3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2020.85 t.j.) i po złożeniu rozprawy doktorskiej w wersji zaakceptowanej przez Opiekuna 

naukowego, oraz spełnieniu wymagań określonych w uchwale Rady Naukowej INP PAN z dnia 14 

czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk, składa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora do Rady Naukowej INP PAN.  

2. Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich, którzy uczestniczyli w seminariach doktorskich 

mają prawo do częściowego zwolnienia z opłat za postępowanie toczące się w sprawie nadania stopnia 

doktora w trybie eksternistycznym, w zakresie określonym w Zarządzeniu Dyrektora INP PAN o którym 

mowa w § 7.  

 


