
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - 

WYDZIAŁ, KATEDRA

PROWADZĄCY SEMINARIUM DOKTORSKIE                                                                               

(imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym)
adres email nr ORCID DYSCYPLINA TEMATYKA z opisem

Wydział Prawa i Administracji,         

Katedra Europejskiego Prawa 

Konstytucyjnego

dr hab. Marcin Górski mgorski@wpia.uni.lodz.pl 0000-0001-7658-5947 nauki prawne

W ramach seminarium będą prowadzone badania dotyczące głównie następujących obszarów:                                                                                                                                                                                                                                                    

prawa konstytucjnego Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem systemu ochrony prawnej UE) i prawa człowieka 

(zarówno zagadnienia instytucjonalne, jak i standardy ochrony poszczególnych praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 

wolności wypowiedzi)

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Cywilnego
dr hab. Paweł Księżak pksiezak@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-1224-9183 nauki prawne

Przedmiotem seminarium będą prawne aspekty rozwoju sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

cywilnego. Osoby zainteresowane problematyką odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykorzystaniem AI (np. 

pojazdów autonomicznych czy robotów medycznych), relacjami człowiek-maszyna, wpływem AI na prawo umów, będą mogły 

uczestniczyć i poznać najnowszą dyskusję naukową na ten temat. Interesować nas będą również etyczne i prawnoczłowiecze 

aspekty rozwoju nowych technologii a także prospektywne spojrzenie na konsekwencje coraz bliższej integracji AI z człowiekiem 

(transhumanizm). 

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Cywilnego
prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-3650-2470 nauki prawne

Seminaria doktorskie służą prezentacji wyników pracy poszczególnych doktorantów. Uczestnicy dyskutują nt. kwestii 

poruszanych we fragmentach doktoratów, które są przedstawiane przez ich autorów. W konsekwencji tematyka seminarium 

doktorskiego jest konsekwencją problemów poruszanych w powstających rozprawch doktorskich. Ogólnie ujmując: są to 

zagadnienia prawa prywatnego.

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Pracy
dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ mpaluszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-7454-927X nauki prawne

Seminarium obejmować będzie prowadzenie przez Doktoranta badań naukowych w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, w szczególności zaś problematyki indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy, organizacji i finansowania 

systemu zabezpieczenia społecznego oraz prawnych form zabezpieczania poszczególnych ryzyk socjalnych.

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Podatkowego 
dr hab.Ziemowit Kukulski, prof. UŁ zkukulski@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-2843-8170 nauki prawne

Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje zagadnienia międzynarodowego prawa podatkowego (unikanie podwojnego 

opodatkowania w sensie prawnym i ekonomicznym), prawo podatkowe Unii Europejskiej oraz prawnoporównawcze prawo 

podatkowe. 

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Pracy
dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ kstefanski@wpia.uni.lodz.pl 0000-0001-6313-7387 nauki prawne

Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje szeroki zakres prawa pracy i prawa urzędowego. W szczególności dotyczy 

problemów indywidualnego prawa pracy (nawiązanie i rozwiązanie oraz treść stosunku pracy, nietypowe formy zatrudnienia, 

specyfika zatrudnienia niektórych grup zawodowych - np. sędziów, funkcjonariuszy, urzędników, sportowców itp.). Istotnym 

novum jest poświecenie uwagi na wpływ sztucznej inteligencji i innych nowych technonolii na prawo pracy. 

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Karnego
dr hab. Jan Kulesza, prof. UŁ Jkulesza@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-0574-9120 nauki prawne

prawo karne materialne – część ogólna i szczególna, materialne prawo wykroczeń – część ogólna i szczególna, konstytucyjne 

podstawy prawa karnego, konstytucyjne ograniczenie kryminalizacji i penalizacji, teoria kryminalizacji, wolność wypowiedzi i jej 

ograniczenia, prawnokarna ochrona Rzeczypospolitej Polskiej, przestępstwa znieważenia, okoliczności wyłączające bezprawność 

– teoria kontratypów, obrona konieczna, stany wyższej konieczności;

pełen wykaz zainteresowań badawczych oraz publikacji znajduje się pod https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/jan-

kulesza.html?preview=1

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Cywilnego
dr hab. Beata Giesen, prof.  UŁ bgiesen@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-3962-9482 nauki prawne Prawo autorskie, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo cywilne

Wydział Prawa i Administracji, 

Instytut Badań 

Prawnoporównawczych i 

Interdyscyplinarnych

prof. dr. hab. Zbigniew Kmieciak zkmieciak@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-1297-4940 nauki prawne
Prawo i postepowanie administracyjne – gwarancje rzetelnego procesu, prawo do sądu, efektywność procedur 

administracyjnych, kodyfikacja postepowania administracyjnego, postepowanie administracyjne trzeciej generacji

Wydział Prawa i Administracji, 

Instytut Badań 

Prawnoporównawczych i 

Interdyscyplinarnych

dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ jwegner@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-2773-6651 nauki prawne

Podczas seminarium poruszane są zagadnienia prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami 

administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem metody porównawczej. Analizowane jest orzecznictwo sądów 

administracyjnych rodzimych i obcych oraz poglądy doktryny. Doktoranci pogłębiają zainteresowania dotyczące nowych 

kierunków rozwoju prawa i postępowania administracyjnego, przyszłości poszczególnych instytucji , a także weryfikują 

możliwość wykorzystywania rozwiązań obcych w porządku rodzimym.

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Cywilnego
dr hab. Dariusz Strzelec dstrzelec@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-0843-4167 nauki prawne

1. dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym; 

2. procedura podatkowa, w tym kontrola podatkowa, kontrola celno – skarbowa. 

3. organizacja administracji podatkowej w Polsce 

4. przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych; 

5. prawne i podatkowe aspekty świadczeń spełnianych przez pracodawców na rzecz pracowników;  

6. problematyka podmiotów powiązanych i cen transferowych; 

7. podatki dochodowe; 

8. aspekty prawne związane z funkcjonowaniem kontroli podatkowej i celno - skarbowej; 

9. podatki majątkowe; 

10. przepisy o doradztwie podatkowym; 

11. podatki dochodowe w Polsce i na świecie. 

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Pracy
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ tduraj@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-1561-5916 nauki prawne

Celem seminarium doktoranckiego jest poszerzanie wiedzy studenta w zakresie prawa pracy i ugruntowanie jej na pogłębionym, 

specjalistycznym poziomie, a także przygotowanie rozprawy doktorskiej z tej dziedziny prawa. W ramach zajęć student rozwija 

wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia badań naukowych w zakresie prawa pracy. Student 

samodzielnie formułuje problemy badawcze, gromadzi odpowiednie źródła, dobiera stosowne metody i techniki badań, 

opracowuje i prezentuje wyniki badań, wyciąga wnioski i wskazuje kierunki dalszych badań w zakresie prawa pracy. Po 

zakończeniu seminarium student potrafi przygotować w języku polskim zarówno zaawansowane naukowo prace pisemne z 

zakresu prawa pracy, jak i przygotowywać i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu prawa 

pracy.OBSZARY BADAWCZE SEMINARIUM Z PRAWA PRACY:

1.	Indywidulane prawo pracy

2.	Zbiorowe prawo pracy

3.	Międzynarodowe i unijne prawo pracy

4.	Prawo rynku pracy

5.	Związki prawa pracy z innymi gałęziami prawa (zwłaszcza z prawem cywilnym, prawem administracyjnym i prawem karnym)

6.	Nietypowe stosunki zatrudnienia

7.	Cywilnoprawne formy zatrudnienia

8.	Prawo ochrony pracy

9.	Prawo urzędnicze

10.	Prawo zatrudnienia w samorządzie terytorialnym

11.	Podstawy zatrudnienia kadry kierowniczej

12.	Spółdzielcze prawo pracy

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Badań nad Rozwojem 

Państwa i Prawa

dr hab. Dorota Wiśniewska  dwisniewska@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-1545-4569 Nauki prawne Historia państwa i prawa ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ustroju i prawa obowiązującego na ziemiach polskich.

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Europejskiego i 

Zbiorowego Prawa Pracy

dr hab. Małgorzata Kurzynoga mkurzynoga@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-3927-4223 Nauki prawne

Prace doktorskie mogą obejmować tematykę z zakresu: międzynarodowego prawa pracy: szeroko pojętego europejskiego 

prawo pracy, tj. prawa pracy stanowionego w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej oraz polskiego zbiorowego prawa pracy. W 

sferze międzynarodowego i europejskiego prawa pracy, tematy prac doktorskich mogą obejmować zarówno indywidualne, jak i 

zbiorowe stosunki pracy. 

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Gospodarczego i 

Handlowego

prof. dr hab. Wojciech J. Katner wkatner@wpia.uni.lodz.pl 0000-0001-8736-0436 nauki prawne

Seminaria są poswięcone przygotowaywanym rozprawom doktorskim i habilitacyjnym. Służą dyskusji i wymianie uwag na 

prezentowanych fragmentów prac w zakresie prawa gospodarczego i handlowego (prawa gospodarczego prywatnego). W 

obecnym czasie jest to tematyka prawa spółek osobowych i kapitałowych, prawa umów gospodarczych, prawa ubezpieczeń 

gospodarczych, znaków towarowych i innych instytucji prawa własności przemysłowej, a także instrumentów finansowych oraz 

tworzenia i funkcjonowania tzw. start-up'ów. 

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Rzymskiego
dr hab. Łukasz Jan Korporowicz, prof. UŁ lkorporowicz@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-5725-5018 Nauki prawne

Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje szeroko rozumianą problematykę recepcji prawa rzymskiego oraz historię anglo-

amerykańskiej tradycji prawnej. W sposób szczególowy, tematyka seminarium dotyczy takich kwestii jak: historia źródeł prawa, 

fundamentalne zasady prawa, historia wymiaru sprawiedliwości oraz historia edukacj prawniczej.

Wydział Prawa i Administracji, 

Zakład Metodologii Prawoznastwa 

i Badań Interdyscyplinarnych, 

Instytut Badań 

Prawnoporównawczych i 

Interdyscyplinarnych

dr hab. Jakub Szczerbowski jakub.szczerbowski@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-2168-0741 nauki prawne
prawo cywilne (w szczególności prawo zobowiązań i ochrona konsumenta), ochrona konsumenta na rynku finansowychm, 

komparatystyka prawnicza, prawo nowych technologii (kryptoaktywa, sztuczna inteligencja, ochrona danych osobowych), 

ekonomiczna analiza prawa

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Doktryn Polityczno-

Prawnych

dr hab. Marek Tracz-Tryniecki mtracz@wpia.uni.lodz.pl 0000-0002-7622-8381 nauki prawne
Doktryny polityczno-prawne, w tym przede wszystkim: staropolska myśl polityczno-prawna, tradycja republikańska, tradycja 

konserwatywno-liberalna wraz z ich wpływem na wczesny konstytucjonalizm, republikańska koncepcja prawa, katolicka nauka 

społeczna

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Prawa Karnego 

Wykonawczego

dr hab. Grzegorz Wiciński, prof. UŁ gwicinski@wpia.uni.lodz.pl 0000-0001-7790-5527 nauki prawne prawo karne wykonawcze, kryminologia, polityka kryminalna

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa
prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski msadowski@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-1740-0863 nauki prawne teoria i filozofia prawa

Wydział Prawa i Administracji, 

Katedra Europejskiego i 

Zbiorowego Prawa Pracy

dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ dskupien@wpia.uni.lodz.pl 0000-0003-3620-5377 nauki prawne
Indywidualne i zbiorowe prawo pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

prawo pracy Unii Europejskiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

międzynarodowe prawo pracy

WYKAZ TEMATYKI SEMINARIÓW DOKTORSKICH  W SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK SPOECZNYCH UŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
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