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

Promotor w Szkole Doktorskiej KUL

Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Małgorzata Wąsek-Wiaderek, dr hab., 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

Wszelkie informacje, w tym wykaz publikacji i 
pełnionych funkcji, dostępny na stronie 
internetowej Katedry Postępowania Karnego pod 
adresem: https://www.kul.pl/prof-dr-hab-
malgorzata-wasek-wiaderek,art_62963.html

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

Postępowanie karne; ochrona praw człowieka w 
postępowaniu karnym; współpraca sądowa w 
sprawach karnych w Unii Europejskiej.

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

Reopening of court proceedings based on article
540b criminal procedure code „Ius Novum” 2018,
nr 4, (11 punktów według punktacji z 2018 r.). 
DOI: 10.26399/iusnovum.v12.4.2018.40/m.wasek-
wiaderek 

Advisory  Opinions  of  the  European  Court  of
Human Rights: Do National Judges Really  Need
This New Forum of Dialogue? w: Judicial Power
in Globalized World Liber Amicorum Vincent De
Gaetano,  eds.  Paulo Pinto  de  Albuquerque,
Krzysztof  Wojtyczek,  wydawnictwo  Springer,
2019, p. 637-652, ISBN 978-3-030-20743-4; 
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-20744-1

Ryzyko  naruszenia  praw  człowieka  jako
przesłanka  odmowy  wykonania  europejskiego
nakazu  aresztowania  (uwagi  na  tle  najnowszego
orzecznictwa  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii
Europejskiej), [w:]  Verba volant,  scripta  manent.
Proces  karny,  prawo  karne  skarbowe  i  prawo
wykroczeń po zmianach z lat  2015-2016. Księga
pamiątkowa  poświęcona  Profesor  Monice
Zbrojewskiej, Warszawa  2017,  Wydawnictwo
Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8092-595-3, s. 486-
499, ss. 14.

Najważniejsze granty, w tym:
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Kierownik grantu (max 3) Kierownik  projektu  badawczego  realizującego
grant  badawczy  przyznany  przez  Narodowe
Centrum Nauki.  Tytuł  grantu:  „Skarga na wyrok
sądu  odwoławczego  jako  instrument
przyspieszenia  postępowania  karnego  i
redukowania  „kasatoryjności”  postępowania
odwoławczego”;  nr  projektu  badawczego:
2016/23/B/HS5/03786. Data rozpoczęcia projektu:
4 października 2017 r.; data zakończenia projektu:
3 października 2020 r. 

Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca  europejskiego  projektu  "In
AbsentiEAW",  finansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Programu
"Sprawiedliwość"  - European  Union's  Justice
Programme  (2014-2020).  KUL  jest  jednym  z
partnerów  grantu,  wykonawcą  i  kierownikiem
polskiego  zespołu  badawczego  była  M.  Wąsek-
Wiaderek. Grant zakończony z dniem 1 listopada
2019 r. 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami
Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów

Brak; obecnie są sporządzane recenzje dwóch 
doktoratów przygotowanych pod kierunkiem M. 
Wąsek-Wiaderek. Dwa kolejne doktoraty są w 
ostatniej fazie nanoszenia poprawek.   

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

6

Liczba aktualnych doktorantów przed
otwarciem przewodu

Aktualnie pod opieka M. Wąsek-Wiaderek 
pozostaje 7 doktorantów. 

Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL

0

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

Postępowanie karne; współpraca policyjna i 
sądowa w sprawach karnych; ochrona praw 
człowieka w postępowaniu karnym.

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

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

Zainteresowanie postępowaniem karnym, prawem 
karnym szeroko rozumianym, ochrona praw 
człowieka, znajomość języka angielskiego w 
stopniu co najmniej średniozaawansowanym; mile 
widziane ukończenie lub odbywanie aplikacji 
prawniczej. 

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 

M. Wąsek-Wiaderek jako kierownik Katedry dzieli
pokój z jej pracownikami w liczbie 4.
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laboratorium, wspólny pokój)
Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant)

brak

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

Konsultacje: poniedziałki, godz. 9.10-10.40; C-
705A; kontakt mejlowy: malwasek@interia.pl
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