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Sylwetka naukowa promotora

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy dr hab. Wojciech Lis, 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-wojciech-lis-prof-

kul,art_38932.html

Zainteresowania naukowe

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe)

prawo rodzinne, prawo medyczne, prawo prasowe

Trzy najważniejsze publikacje

z ostatnich czterech lat kalendarzowych

(2017-2020)

1)  Zjawisko  profilowania  jako  przejaw  naruszenia

prawa  do  prywatności  w  środowisku  cyfrowym,  [w:]

Prawo  prywatności  jako  reguła  społeczeństwa

informacyjnego, Chałubińska-Jentkiewicz K., Kakareko

K.,  Sobczak  J.  (red.),  Warszawa 2017,  Wydawnictwo

C.H. Beck, ISBN 978-83-255-9717-7, s. 171-180

2)  Zgoda  pacjenta  na  czynność  medyczną  w  polskim

porządku  prawnym,  [w:]  „Zeszyty  Naukowe  KUL”

2018, t. 61, nr 3, ISSN: 2543-9715, s. 39-58

3) Surrogate birth in light of the fundamental principles

of  family  law,  [in:]  Fundamental  legal  problems  of

surrogate motherhood. Global perspective, Mostowik P.

(ed.),  Warszawa  2019,  Wydawnictwo  Instytutu

Wymiaru Sprawiedliwości,  ISBN 978-83-66344-06-8,  

s. 797-814

4)  Legal  Comparison  of  Freedom  of  Expression  and

Freedom of the Press in the Republic of Armenia and in

the  Republic  of  Poland,  [in:]  „Studia  Iuridica

Lublinensia” 2020, vol. XXIX, nr 1, ISSN 1731-6375, 

s. 145-159

Najważniejsze granty, w tym:

Kierownik grantu (max 3)

Wykonawca grantu (max 3) 1) Narodowe Centrum Nauki:  Prawne formy działania

wojewódzkiego konserwatora zabytków:

2015/19/B/HS5/02525,  projekt  realizowany  przez

WPPKiA KUL: 2016-2020

2)  Funduszu  Sprawiedliwości:  Studium  analityczno-

praktyczne  zapobiegania  przestępczości  w  obszarze

handlu dziećmi i surogacji DSRiN-V-7211-5/18,

projekt realizowany przez Centrum Badań nad Rodziną

UMK: 2018
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3) Funduszu Sprawiedliwości:  O wolność wyznawania

religii  we  współczesnym  świecie.  Przeciwdziałanie

przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na

przykładzie  chrześcijan, projekt  realizowany  na

podstawie  umowy  nr  DFS-III.7211.11.2019  z  dnia

16.01.2019  w  przedmiocie  powierzenia  realizacji

działań w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania

przyczynom przestępczości: 2018-2019

4)  Funduszu  Sprawiedliwości:  Laboratorium wolności

religijnej, projekt realizowany na podstawie umowy nr

DFS-II.7211.19.2020 z dnia 08.04.2020 na powierzenie

realizacji  zadań  w  zakresie  przeciwdziałania

przyczynom przestępczości: 2020

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami

Liczba dotychczas wypromowanych 

doktorów

0

Liczba aktualnie otwartych przewodów 

doktorskich

1

Liczba aktualnych doktorantów przed 

otwarciem przewodu

7

Liczba aktualnych doktorantów

w Szkole Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów

Potencjalna tematyka doktoratów,

które promotor chciałby prowadzić

prawo rodzinne, prawo medyczne, prawo prasowe

Liczba doktorantów, których

promotor mógłby przyjąć

2

Oczekiwania wobec kandydatów

(np. zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

językowe)

znajomość przedmiotu potencjalnych badań

preferowane doświadczenie zawodowe

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta

(np. laboratorium, wspólny pokój)

nie dotyczy

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów

(np. grant)

nie dotyczy

Forma kontaktu (np. e-mail, godziny

i miejsce konsultacji, link dostępu

do Teams)

kontakt mailowy: wlis@kul.lublin.pl

kontakt bezpośredni: w godzinach konsultacji

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


