
 

 

Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Kurs - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do: 
 
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza 

jednostką prowadzącą kształcenie; 
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również 

międzynarodowych; 
3) przygotowania przez seminarzystę 1 artykułu naukowego 

opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych 
materiałach z konferencji międzynarodowej,   ujętych w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 
2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce lub  monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo,  
ujętej w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo rozdział w takiej monografii.  

4) przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki 
lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w 
recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym 
lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji 
naukowej; 

5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy 
doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego; 

6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą; 
7) uzyskania kwalifikacji na poziomie 8 PRK, czyli dokonywania analizy i 

twórczej syntezy dorobku naukowego i twórczego w celu identyfikowania i 
rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z działalnością 
innowacyjną i twórczą, samodzielnego planowania własnego rozwoju 
oraz inspirowania rozwoju innych, a także niezależnych badań 
powiększających istniejący dorobek naukowy i twórczy, podejmowania 
wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego 
wymiaru, odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów 
właściwego postępowania w takich sytuacjach 
 

 
II. Warunki i tryb rekrutacji 
1.  Do udziału w seminarium doktoranckim nauk prawnych może być 

dopuszczona osoba, która   posiada tytuł zawodowy magistra  albo 
równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 
art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, 
w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. 

2. Rekrutację przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Prawa i 
Administracji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Seminarium 
Doktoranckiego (dalej zwana Komisją Rekrutacyjną). Rekrutacja odbywa się 
odrębnie na poziom I, poziom II i poziom III kursu. 



3. Przewodniczący i członkowie Komisji powoływani są spośród nauczycieli 
akademickich. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział osoby, które dokonają rejestracji 
w formularzu online na stronie rekrutacja-on-line.lazarski.pl oraz złożą 
następujące dokumenty: 

a. podanie o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych ze 
wskazaniem wybranej grupy seminaryjnej, opis zainteresowań 
naukowych i wstępną propozycję projektu badawczego, charakterystykę 
dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych (w szczególności 
informację o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w 
konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach 
dostarczone w formie zaświadczenia wystawionego przez właściwe 
organy).Podanie powinno również zawierać numer telefonu oraz adres 
mailowy,  

b. ankietę osobową ze zdjęciem - wydrukowaną i podpisaną z konta 
kandydata po rejestracji online (kolorowa fotografia na jasnym tle powinna 
być wgrana na koncie kandydata po rejestracji online), 

c. kwestionariusz osobowy/życiorys, 
d.  dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich  albo 

równorzędnych lub   dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub 
art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce   

e. dowód osobisty lub paszport – do wglądu, w celu weryfikacji danych, 
f.  potwierdzenie dokonania opłaty  rekrutacyjnej 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, kandydaci składają w  Biurze Rekrutacji 
w terminie do 15 września. 

6. Kandydaci na Seminarium Doktoranckie przyjmowani są na podstawie 
postępowania rekrutacyjnego, które składa się z: 

a. analizy przedstawionych przez kandydata dokumentów, 
b. analizy osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata, 
c. analizy wyników w nauce z okresu studiów oraz w przypadku ubiegania 

się o przyjęcie na poziom II lub III analizy wyników w nauce i osiągnięć 
naukowych w okresie odbywania Seminarium. 

7. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza 
protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji. 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do wiadomości 
kandydatów w terminie do 30 września. 

9. Kierownik Seminarium może przedłużyć termin rekrutacji. Informacja o 
przedłużeniu terminu rekrutacji jest podawana do publicznej wiadomości w 
terminie do 30 września poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Wydziału Prawa i Administracji. 

10. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Seminarium, 
dopuszczalne jest przyjęcie na Seminarium Doktoranckie po upływie terminów 
rekrutacyjnych, w tym również po rozpoczęciu zajęć. W takiej sytuacji 
Kierownik Seminarium określa w drodze decyzji zasady uzupełnienia 
kształcenia. 

 
III. Kierownik seminarium doktoranckiego nauk prawnych 

 
1. Kierownikiem seminarium doktoranckiego nauk prawnych może być 

nauczyciel akademicki wykonujący pracę w  jednostce  organizacyjnej  Uczelni  
Łazarskiego posiadający  co  najmniej  stopień  naukowy  doktora 
habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora 



habilitowanego nabyte  na  podstawie art.  21a ustawy  z  dnia  14  marca  
2003  r.  o  stopniach  naukowych i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i  
tytule  w  zakresie  sztuki  (t.j.  Dz.  U.  z  2014  r., poz. 1852 oraz z 2015 r. 
poz. 249 i 1767), zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Kierownika  seminarium  doktoranckiego  powołuje  Dziekan Wydziału Prawa i 
Administracji  w drodze zarządzenia. 

 
IV. Opieka merytoryczna 
1.Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich 
pozostaje pod opieką naukową opiekuna naukowego lub opiekuna pomocniczego  
bądź promotora lub promotora i promotora pomocniczego, wyznaczonych przed  
wszczęciem przewodu doktorskiego.  
2. Opiekunem może być pracownik naukowy jednostki  naukowej albo nauczyciel 
akademicki   posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a  
opiekunem  pomocniczym posiadający stopień doktora - w zakresie danej lub 
pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek opublikowany w ciągu ostatnich 5 
lat, który wyraził zgodę na sprawowanie opieki nad seminarzystą przez cały okres 
trwania seminarium. Za zgodą kierownika seminarium opiekunem naukowym 
może być także osoba niebędąca pracownikiem Uczelni Łazarskiego. 
3.Promotorem może być pracownik naukowy jednostki  naukowej albo nauczyciel 
akademicki   posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a 
promotorem pomocniczym posiadający stopień doktora - w zakresie danej lub 
pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek opublikowany w ciągu ostatnich 5 
lat, który wyraził zgodę na sprawowanie opieki nad seminarzystą przez cały okres 
trwania seminarium. Za zgodą kierownika seminarium  promotorem może być 
także osoba niebędąca pracownikiem Uczelni Łazarskiego. 
4. Promotorem   może być  również pracownik zagranicznej uczelni lub instytucji 
naukowej, jeżeli organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzna, że osoba ta posiada 
znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy 
rozprawa doktorska. 

 
 

V. Czas trwania i organizacja studiów 
 

1. Seminarium doktoranckie na każdym poziomie kształcenia trwa 2 semestry. 
2. Treści kształcenia i plan zajęć jest określony w załączniku do Regulaminu 

odrębnie dla każdego poziomu Seminarium. 
3. Jednostką prowadzącą Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych jest 

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 
4. Zajęcia rozpoczynają się 1 października i trwają do 30 czerwca roku 

następnego. 
 

VI. Kwalifikacje absolwenta 
 

Absolwent seminarium doktoranckiego nauk prawnych poziom I:  
a) posiada wiedzę teoretyczną w wybranej przez siebie dyscyplinie i 

specjalności nauk prawnych obejmującą również najnowsze osiągnięcia 
naukowe w tej dyscyplinie i specjalności; stosownie do wymagań 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 

b) posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia 
badań naukowych w zakresie nauk prawnych oraz umiejętność 
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, w tym opracowania 



rozprawy stanowiącej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego; 
stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 

c) posiada kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-
badawczej i społecznej roli uczonego; stosownie do wymagań kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK, 

 
d) posiada umiejętności związane z metodyką i techniką prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu 
studentów. stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 

 
 Absolwent seminarium doktoranckiego nauk prawnych poziom II: 

a). ma wiedzę o redagowaniu i wymaganiach technicznych tekstów 
naukowych, o zasadach upubliczniania wyników badań naukowych oraz zna 
relacje związane z pracą twórczą i prawem własności intelektualnej, w tym 
prawem autorskim stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
b). ma wiedzę z zakresu etyki zawodowej związanej z funkcjonowaniem w 
przestrzeni środowiska naukowego oraz wiedzę o zasadach prowadzenia i 
finansowania badań naukowych, zna procedury związane z awansem 
naukowym, organizacją nauki i szkolnictwa wyższego stosownie do wymagań 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
c).umie wnieść oryginalny wkład do zasobów wiedzy prawniczej poprzez 
badania oraz krytyczną analizę, ocenę i interpretację wyników, stosownie do 
wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
d).potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym (profesjonalne 
przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych), stosownie do wymagań 
kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 

 
 
 Absolwent seminarium doktoranckiego nauk prawnych poziom III: 
 
a). ma szeroką wiedzę o procesie stanowienia i stosowania prawa oraz o zasadach 
jego wykładni, stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
b). posiada umiejętności językowe w zakresie innego niż polski języka nowożytnego, 
pozwalające na komunikowanie się oraz zdanie egzaminu doktorskiego. stosownie 
do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
c). umie efektywnie komunikować się w grupie i organizować pracę swoją oraz 
innych, stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
d). potrafi w sposób powszechnie zrozumiały popularyzować wiedzę dotyczącą 
osiągnięć naukowych, stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
e). w swoich działaniach potrafi zaakcentować potrzebę uwzględnienia ideologii praw 
człowieka i wolności obywatelskich, jako podstaw współczesnych systemów 
demokratycznych, stosownie do wymagań kwalifikacji na poziomie 8 PRK, 
 
f). potrafi dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego i twórczego w 
celu identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z 



działalnością innowacyjną i twórczą,  
 
g) potrafi samodzielnie planować własny rozwój oraz inspiruje rozwój innych, a także 
niezależnych badań powiększających istniejący dorobek naukowy i twórczy, 
 
 h). podejmuje wyzwania w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich 
etycznego aspektu 
 

 
VII. Treści kształcenia i formy ich realizacji 

 
1. Treści kształcenia i formy ich realizacji określa program kształcenia na 

Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych. 
2. Nauczanie poszczególnych przedmiotów odbywa się w formie wykładów, 

konwersatoriów oraz seminariów. 
 

VIII. Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów 
1.    Zaliczenie przewidzianych planem Seminarium przedmiotów na 

poszczególnych semestrach następuje w razie pozytywnego odbycia 
egzaminów oraz 
uzyskania zaliczeń przewidzianych w danym semestrze. Do zaliczenia 
każdego semestru niezbędna jest także pozytywna opinia o przebiegu pracy 
naukowej seminarzysty sporządzona przez opiekuna naukowego/promotora. 

2.    Zaliczenie przedmiotu następuje w formie egzaminu, zaliczenia na ocenę lub 
zaliczenia bez oceny, stosownie do odpowiednich postanowień zawartych w 
planie i programie Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych. 

3.    Zajęcia seminaryjne (grupy seminaryjne) są formą kształcenia z dyscypliny 
podstawowej zdawanej na egzaminie doktorskim oraz współpracy w 
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  
 

IX. Seminaria (grupy seminaryjne) 
1. Grupę seminaryjną tworzy Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk 

Prawnych. Zarządzenie o utworzeniu grupy seminaryjnej obejmuje wskazanie 
osoby prowadzącej, którą może być wyłącznie pracownik naukowy 
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 
wskazanie seminarzystów przypisanych do tej grupy. Prowadzący grupę 
seminaryjną nie musi być pracownikiem Uczelni Łazarskiego. 

2. Grupę seminaryjną tworzy się dla minimum 3 seminarzystów; 
3. Grupa seminaryjna nie może obejmować więcej niż 8 seminarzystów; 
4. W uzasadnionych wypadkach grupa seminaryjna może obejmować więcej niż 

8 seminarzystów. W takiej sytuacji w zarządzeniu o utworzeniu grupy 
seminaryjnej Kierownik Seminarium podaje uzasadnienie zwiększenia liczby 
seminarzystów w danej grupie. W przypadku zmniejszenia się liczby 
seminarzystów wymaganej do utworzenia grupy seminaryjnej, grupa 
seminaryjna nie spełniająca wymagań może być kontynuowana za zgodą 
prowadzącego; 

5. Informację o liczbie grup seminaryjnych, osobach prowadzących grupy 
seminaryjne, zakresie przedmiotowym seminariów oraz liczbie wolnych miejsc 
w danej grupie seminaryjnej kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk 
Prawnych podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Uczelni Łazarskiego w terminie do 10 września. 

6. Informacje o liczbie uruchomionych grup seminaryjnych, o osobie prowadzącej 
oraz imienny wykaz uczestniczących w nich seminarzystów Kierownik 



Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych podaje do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni nie później niż 30 
października. 

7. Informację o zmianach w zakresie grup seminaryjnych, decydujących o ich 
funkcjonowaniu prowadzący seminaria są obowiązani przekazywać 
Kierownikowi Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych niezwłocznie po 
ich wystąpieniu. 

 

 
X. Ukończenie Seminarium Doktoranckiego 

 
1. Każdy poziom Seminarium Doktoranckiego kończy się z upływem drugiego 

semestru, o ile wcześniej seminarzysta nie uzyskał stopnia naukowego 
doktora. W przypadku wcześniejszego uzyskania stopnia naukowego doktora, 
za datę ukończenia seminarium doktoranckiego uważa się datę podjęcia 
uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora. 

2. Ukończenie Seminarium Doktoranckiego poświadczane jest certyfikatem. 
3. Zasady uzyskiwania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy. 
4. Kierownik Seminarium Doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu z listy 

uczestników Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych w przypadku: 
a) niewypełnienia obowiązków wynikających z treści Regulaminu; 
b) niezrealizowania  obowiązków  wynikających  z  planu  i  programu  

Seminarium, nieprowadzenia badań naukowych lub niezłożenia sprawozdania 
z ich przebiegu;  opinię  w  tej  sprawie  przedstawia  Kierownikowi  opiekun 
naukowy albo promotor; 

c) naruszenia zasad dotyczących pobierania opłat; 
d) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Seminarium Doktoranckiego. 
5. W przypadku skreślenia z listy uczestników Seminarium Doktoranckiego Nauk 

Prawnych uczestnik Seminarium, na swój wniosek, może otrzymać 
zaświadczenie o przebiegu kształcenia w ramach Seminarium, w tym o 
zaliczonych przedmiotach. 

 


