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Uchwała Rady Naukowej INP PAN z dnia 9 czerwca 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia program Studiów Doktoranckich 
 

 

Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk  

Kierunek: prawo 

Dziedziny nauki: nauki prawne 

Tryb: niestacjonarny 

Czas trwania: 4 lata 

Czas obowiązywania: od roku akademickiego 2017/2018 

 

Rok I 

Semestr 1  

Przedmiot Liczba godzin 

ogółem 

Typ przedmiotu Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metodologia 

nauk prawnych  

12 Wykład Zaliczenie 2 

Etyka prawnicza 

i etyka 

prowadzenia 

badań 

naukowych 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Informatyka 

prawnicza 

10 Konwersatorium Zaliczenie 1 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Suma 42   5 

 

 

Semestr 2  

Przedmiot Liczba 

godzin 

ogółem 

Typ przedmiotu Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Prawo autorskie w 

pracach naukowych 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Wykładnia i 

stosowanie prawa 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Pisanie prac 

naukowych 

12 Konwersatorium Zaliczenie 2 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Działalność 

naukowa/fakultatywna 

 Referaty, 

konferencje 

 0 - 4 

Suma 42   5 - 9 

 

Cele: sprecyzowanie tematu pracy i przygotowanie jej koncepcji (ew. planu) 
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Warunki zaliczenia I roku: 

• przedstawienie zaakceptowanego przez opiekuna naukowego tematu rozprawy 

doktorskiej oraz jej konspektu, a także ewentualnie części wprowadzającej rozprawy 

• przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej 

• uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego w zakresie postępów pracy 

badawczej doktoranta (według obowiązującego wzoru) 

 

 

Rok II 

Semestr 3  

Przedmiot Liczba godzin 

ogółem 

Typ przedmiotu Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów ECTS 

Przedmiot 

obowiązkowy* 

12 Wykład Egzamin 2 

Wykład 

fakultatywny** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Wykład 

fakultatywny ** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Suma 42   5 

 

* Przedmiot obowiązkowy – filozofia lub ekonomia, do zaliczenia obowiązkowo jeden 

spośród dwóch 

** Wykład fakultatywny z listy wykładów ogłaszanych co roku 

 

 

Semestr 4  

Przedmiot Liczba 

godzin 

ogółem 

Typ przedmiotu Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Przedmiot 

obowiązkowy* 

12 Wykład Egzamin 2 

Wykład 

fakultatywny** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Działalność 

naukowa/fakultatywna 

 Referaty, 

konferencje 

 0 - 4 

Suma 32   4 - 8 

 

* Przedmiot obowiązkowy – filozofia lub ekonomia, do zaliczenia obowiązkowo dwa spośród 

dwóch 

** Wykład fakultatywny z listy wykładów ogłaszanych co roku 
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Cele: przygotowanie wstępnej bazy bibliograficznej rozprawy; przygotowanie rozdziału lub 

jego części (ewentualnie także przygotowanie opracowania do publikacji) 

 

Warunki zaliczenia II roku: 

• przedstawienie rozbudowanego planu i co najmniej jednego rozdziału teoretycznego 

(lub znaczącej jego części) przygotowywanej rozprawy doktorskiej zaakceptowanych 

przez opiekuna naukowego 

• uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego w zakresie postępów pracy 

naukowo-badawczej doktoranta (sprawozdanie według obowiązującego wzoru) 

 

 

Rok III 

Semestr 5  

Przedmiot Liczba godzin 

ogółem 

Typ przedmiotu Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Wykład 

fakultatywny** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Wykład 

fakultatywny** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Zajęcia 

praktyczne 

fakultatywne*** 

12 Konwersatorium Zaliczenie 1 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Suma 42   4 

 

** Wykład fakultatywny z listy wykładów ogłaszanych co roku 

*** Zajęcia praktyczne fakultatywne z listy zajęć dydaktycznych o charakterze 

warsztatowym, ogłaszanej co roku 

 

 

Semestr 6  

Przedmiot Liczba 

godzin 

ogółem 

Typ 

przedmiotu 

Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Wykład 

fakultatywny** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Wykład 

fakultatywny** 

10 Wykład Zaliczenie 1 

Zajęcia praktyczne 

fakultatywne*** 

12 Konwersatorium Zaliczenie 1 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Działalność 

naukowa/fakultatywna 

 Referaty, 

konferencje 

 0 -4 

Suma 42   4 – 8 
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** Wykład fakultatywny z listy wykładów ogłaszanych co roku 

*** Zajęcia praktyczne fakultatywne z listy zajęć dydaktycznych o charakterze 

warsztatowym, ogłaszanej co roku 

 

Cele: przygotowanie dalszych rozdziałów, ewentualnie także przygotowanie opracowania do 

publikacji (np. artykułu, glosy) 

 

Warunki zaliczenia III roku: 

• przedstawienie co najmniej dwóch rozdziałów przygotowywanej rozprawy 

doktorskiej zaakceptowanych przez opiekuna naukowego 

• uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego w zakresie postępów pracy 

badawczo- naukowej doktoranta (według obowiązującego wzoru) 

 

 

Rok IV 

Semestr 7  

Przedmiot Liczba 

godzin 

ogółem 

Typ 

przedmiotu 

Sposób zaliczenia Liczba 

punktów 

ECTS 

Publikacja w 

czasopiśmie 

punktowanym 

  Druk/zaświadczenie 

o przyjęciu do 

druku 

4 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Suma 40   5 

 

 

Semestr 8  

Przedmiot Liczba godzin 

ogółem 

Typ 

przedmiotu 

Sposób 

zaliczenia 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Seminarium 

doktoranckie 

10 Seminarium Zaliczenie 1 

Suma 10   1 

 

 

Cele: zakończenie rozprawy doktorskiej i przygotowanie do obrony 

 

Warunki zaliczenia IV roku: 

• przedstawienie opracowanej wersji rozprawy doktorskiej 

• uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego  

 

 

 

 



5 

 

Przedmioty fakultatywne do wyboru:  

• Socjologia prawa 

• Wstęp do nauk społecznych  

• Aktualne problemy prawa prywatnego 

• Aktualne problemy prawa publicznego 

• Aktualne problemy prawa międzynarodowego  

• Aktualne problemy prawa UE 

• Aktualne problemy nauk penalnych  

• Prawo transnarodowe i prawo globalne  

• Komparatystyka prawinicza 

 

Zajęcia fakultatywne praktyczne do wyboru:  

• Metody i techniki dydaktyczne 

• Warsztaty z komunikacji 

• Empiryczne metody badawcze w naukach prawnych  

Warunkiem uruchomienia wykładu lub zajęć z danego przedmiotu jest zapisanie się na nie 

odpowiednio dużej liczby osób.  

 

Działalność naukowa lub dydaktyczna (fakultatywnie) 

Student może otrzymać co roku od 0 do 4 punktów ECTS za działalność naukową lub 

dydaktyczną. Z tego za działalność naukową może otrzymać maksymalnie 4 punkty, zaś za 

działalność dydaktyczną maksymalnie 2 punkty.  

 

Pod pojęciem działalności dydaktycznej należy rozumieć: wygłoszenie wykładu, 

przeprowadzenie szkolenia/warsztatu. 

 

Pod pojęciem działalności naukowej należy rozumieć: udział w konferencji (0,25 pkt ECTS 

za jeden dzień konferencji), wygłoszenie referatu na konferencji (maksymalnie 2 punkty), 

uzyskanie stypendium naukowego w Polsce lub zagranicą (maksymalnie 3 punkty), uzyskanie 

grantu badawczego z NCN lub innej instytucji w Polsce lub zagranicą (maksymalnie 4 

punkty). 

 


