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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Monika Münnich dr hab.

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 
kształci Szkoła Doktorska KUL)

Nauki prawne

Profil naukowy: adres osobistej strony 
www, profilu Research Gate lub profilu
Academia.edu

Profil Academia.edu

Zainteresowania Naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi 
aktualnie badania naukowe)

Prawo finansów publicznych oraz prawo 
podatkowe krajowe i Unii Europejskiej

Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat kalendarzowych 
(2016-2019)

1. Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie 
podatkowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss.
264, ISBN 978-83-8061-410-9 

2. Polityka   finansowo-podatkowa   władz
komunistycznych wobec Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego,  "Roczniki  Humanistyczne"  2018,T.
LXVI, z. 2, s. 115-135. ISSN 0035-77-07.

3. Przyczyny   i   cele   stosowania   zwrotów
niedookreślonych w przepisach prawa skarbowego
w   okresie   dwudziestolecia   międzywojennego   w
Polsce,  „Czasopismo  Prawno-Historyczne”  T,
LXXI, z. 1, 2019, s. 167-186, ISSN 0070-2471

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3)

Wykonawca grantu (max 3)
1. wykonawca grantu z Narodowego Centrum

Nauki:  Nowy   model   opodatkowania
rolnictwa   w   Polsce.  Numer  wniosku:
2013/09/B/HS5/04503.  Kierownik  grantu:
dr  hab.  Paweł  Smoleń,  prof.  KUL.
Realizacja w latach 2014-2017.

2. wykonawca grantu: Tax authorities   in   the
V4   countries.   Common   experience   after
accession   to   the   European   Union,
finansowanego  przez  Fundusz
Wyszehradzki  oraz  Katolicki  Uniwersytet
Lubelski  Jana  Pawła  II,  Numer  wniosku:
2142011, Kierownik grantu: dr hab. Paweł
Smoleń,  prof.  KUL.  Realizacja  w  latach
2015-2016.
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Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

-

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

-

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

-

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

1

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, które
promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów)

Prawo finansów publicznych, prawo podatkowe 
krajowe i europejskie, publiczne prawo bankowe, 
oraz nadzór finansowy nad sektorem finansowym 
w Polsce.  Badania mogą mieć charakter stricte 
teoretyczno-prawny, ale także dogmatyczny oraz 
komparatystyczny

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

3

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe) 

Zainteresowania naukowe kandydata powinny 
korespondować z prowadzonymi przeze mnie 
badaniami, czyli zagadnieniami należącymi do 
szerokiego obszaru prawa finansowego (finanse 
publiczne, publiczne prawo bankowe oraz prawo 
podatkowe). 
Wśród najważniejszych kompetencji społecznych 
wskazać należy:
- posiadanie umiejętności samodzielnego 
zdobywania wiedzy oraz umiejętności korzystania 
z różnych źródeł (w języku rodzimym  i obcym) w 
nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania 
materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy
doktorskiej;
- posiadanie umiejętności badawczych takich jak: 
formułowanie hipotez badawczych, analizę 
problemów podatkowych oraz konstruowanie 
wniosków i tez;
- posiadanie umiejętności doboru właściwych 
metod i narzędzia badawczych w celu opracowania 
i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie 
problemów prawnych wynikających z podjętej 
tematyki pracy;  
- umiejętność dokonywania właściwej analizy 
przyczyn i przebiegu wybranych procesów i 
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zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz 
politycznych, a także prognozowania  ich skutków 
pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach 
poszczególnych części pracy doktorskiej; 
- umiejętność precyzyjnego i spójnego 
wypowiadania się w mowie i na piśmie 
specjalistycznym językiem prawniczym na tematy  
dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy 
doktorskiej, przy  wykorzystaniu różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 
nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. 
ekonomii, administracji, prawa cywilnego; 
- umiejętność samodzielnego merytorycznego 
argumentowania z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów  w tym stawiać tezy,  trafnie 
formułować wnioski  oraz tworzyć syntetyczne 
podsumowania i oceny wybranych problemów 
naukowych;
W zakresie kompetencji społecznych  wśród 
wymagań wskazać należy: 
- świadomość własnego poziomu wiedzy i 
umiejętności oraz przekonanie o potrzebie 
kształcenia się przez całe życie; 
- umiejętność pracy w zespole w różnych rolach 
(prelegenta, dyskutanta, współwykonawcy, 
współautora); 
- odpowiedzialność za powierzone zadania.
 
Doktoranci powinni posiadać wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu wyżej
wskazanego obszaru naukowego jakim jest prawo
finansowe,  ale  także  zakresu  prawa
konstytucyjnego,  materialnego  prawa cywilnego i
prawa administracyjnego. 

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 
laboratorium, wspólny pokój)

Pokój (C716)

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)

Grant 

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i 
miejsce konsultacji – nr pokoju)

mmunnich@kul.pl
czwartek godz. 11.40-12.30  C716
piątek godz. 8.00-9.10 C716
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