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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL
Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

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

https://www.kul.pl/dr-hab-jadwiga-
potrzeszcz,art_1242.html

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

Teoria i filozofia prawa, argumentacja prawnicza, 
aksjologia orzecznictwa, problematyka tworzenia i 
stosowania, bezpieczeństwo prawne, wykładnia 
prawa, etyka prawnicza.

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

1) [monografia] Antoni Szymański. O 
sprawiedliwość społeczną. Wybór pism, wyboru 
dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Jadwiga 
Potrzeszcz, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków brw, ss. 616
[książka ukazała się w 2018 r. jako recenzowana 
monografia naukowa finansowana w ramach 
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki" w latach 2012-2017], LXVIII tom w 
serii: Biblioteka Klasyki Myśli Politycznej.
2) [rozdział w monografii] Conscience Clause of 
Service Providers on the Example of the Case of 
the Printer of Łódź in the Context of the Situation 
of Persons Performing Other Professions, in: 
Freedom of Conscience. A Comparative Law 
Perspective, edited by Grzegorz Blicharz, 
Reviewers: Gerard V. Bradley, Professor of Law, 
University of Notre Dame, USA; James C. Phillips,
PhD, Stanford University's Constitutional Law 
Center, USA, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości, Warszawa 2019, p. 49-91 (pp. 
43).
3) [artykuł naukowy] The concept and meaning 
legal security in criminal law, "Teka Komisji 
Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 2018, t. XI, 
nr 1, p. 301-319 (pp. 19).

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

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl

https://www.kul.pl/dr-hab-jadwiga-potrzeszcz,art_1242.html
https://www.kul.pl/dr-hab-jadwiga-potrzeszcz,art_1242.html


Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Wykonawca grantu (max 3) 1) Polityka Sprawiedliwości 2018, wykonane 
dzieło pt. Klauzula sumienia (z uwzględnieniem 
sytuacji farmaceutów, lekarzy, służby medycznej, 
instytucji, a także usługodawców, grant funduszu 
Ministerstwa Sprawiedliwości 166-NP, zadanie 5, 
okres realizacji: 17.04.2018 r. – 15.09.2018 r.
Efektem wykonawstwa w grancie są dwie 
publikacje: Conscience clause of service providers 
on the example of the case of a printer of Lodz in 
the context of the situation of persons performing 
other professions, in: Freedom of Conscience. A 
Comparative Law Perspective, ed. Grzegorz 
Blicharz, Marcin Delijewski, Wydawnictwo 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 
2019, p. 49-91 (pp. 43);
Klauzula sumienia usługodawców, w: Klauzula 
sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, red. 
Grzegorz Blicharz, Marcin Delijewski, 
Wydawnictwo Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości, Warszawa 2019 (w druku).
 2) „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w 
latach 2012-2017, wykonanie dzieła: Opracowanie 
merytoryczne wyboru pism Antoniego 
Szymańskiego – napisanie wstępu naukowego, Nr 
K/PMI/00038, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, okres realizacji: 14.10.2013 r. – 
31.10.2013 r.  
Efektem wykonawstwa w grancie jest monografia 
wskazana powyżej.

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

1

Liczba aktualnie otwartych przewodów 
doktorskich

4

Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu

1

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

1 

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

- Argumentacja prawnicza w teorii i praktyce
- Bezpieczeństwo prawne w teorii i praktyce
- Wykładnia prawa w teorii i praktyce
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- Tworzenie i stosowanie prawa w 
demokratycznym państwie prawa
- Sprawiedliwość w orzecznictwie sądów
- Etyka prawnicza i aksjologiczna problematyka 
prawa

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

- zainteresowania naukowe dotyczące teorii i 
filozofii prawa, argumentacji prawniczej, aksjologii
prawa, aksjologii orzecznictwa, problematyki 
tworzenia i stosowania, bezpieczeństwo prawne, 
wykładnia prawa, etyka prawnicza;
- opublikowanie przynajmniej jednego artykułu 
naukowego w prawniczym czasopiśmie 
naukowym;
- umiejętność stawiania i rozwiązywania 
problemów naukowych;
- umiejętność prezentowania wyników swoich 
badań naukowych , prowadzenia dyskusji 
naukowej;
- znajomość przynajmniej jednego języka obcego, 
najlepiej j. angielskiego lub j. niemieckiego.

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

wspólny pokój

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

grant

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

e-mail: jagap@kul.pl 
konsultacje: w sem. zimowym 2019/2020 wtorek, 
godz. 13.20-15.00, p. C-744

Lublin, 2 grudnia 2019 r. Jadwiga Potrzeszcz

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl

mailto:jagap@kul.pl

