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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł 

naukowy 

 

Anna Magdalena Kosińska, 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 

https://pracownik.kul.pl/anna.kosinska 

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kosinska5 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

Prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, 

prawo Unii Europejskiej, prawo migracyjne, 

bezpieczeństwo prawne 

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat 

kalendarzowych (2017-2020) 

1) A. M. Kosińska, The Problem of Exclusion from 
Refugee Status on the Grounds of Being Guilty of Terrorist 
Acts in the CJEU Case-law. Commentary on the Lounani 
Case, „European Journal of Migration and Law" vol. 19, 
Issue 4/2017, s. 425-446. (lista A - 25 pkt), Scopus, Web 
of Science, obecnie 70 pkt 
2) A. M. Kosińska, Prawa kulturalne obywateli 
państw trzecich w prawie Unii Europejskiej, Lublin, 
Wydawnictwo KUL, 2018, ISBN 978-83-8061-515-1 

3) A. M. Kosińska, B. Mikołajczyk, Does the Right 
to Migration Security Already Exist? Considerations from 
the Perspective of the EU’s Legal System, "European 
Journal of Migration and Law", Vol. 2019, Issue 1, ss. 83-
116,  (lista A - 25 pkt), Scopus, Web of Science, obecnie 
70 pkt. 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3) Kierownik projektu badawczego w ramach konkursu 

SONATA „Zarządzanie bezpieczeństwem w polityce 

azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu 

kryzysu migracyjnego" o numerze rejestracyjnym nr 

2016/23/D/HS5/00404 finansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Nauki 

Wykonawca grantu (max 3) 1) Ekspert krajowy w badaniu Rapid Assesment of 

the Asylum and Migration Policy Area dla EEA Grants, VI 

– VIII 2016 r. 

2) Wykonawca w projekcie  badawczo – 
rozwojowym realizowany na rzecz bezpieczeństwa i 
obronności państwa „Model regulacji jawności i jej 
ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” 
współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, http://mrj.uksw.edu.pl/pl/realizatorzy. 
Kierownik projektu: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor, nr 
DOBR/0075/R/ID2/2013/03 
3) Integration policies: Who benefits? The 

https://pracownik.kul.pl/anna.kosinska
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development and use of indicators in integration debates. 
Przygotowanie materiałów do raportu MIPEX 2015 
(Migrant Integration Policy Index) na temat dostępu do 
świadczeń medycznych migrantów 
http://www.mipex.eu/who-produces-mipex, 
http://www.mipex.eu/poland 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas wypromowanych 

doktorów 

0 

Liczba aktualnie otwartych 

przewodów doktorskich 

0 

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 

System ochrony prawnej UE, Prawo migracyjne i 

uchodźcze, Ochrona praw podstawowych migrantów 

w systemie UE – obecne wyzwania prawne, Prawa 

kulturalne grup wymagających szczególnego 

traktowania,  Instrumenty ochrony praw 

podstawowych w systemie prawa UE, Działalność 

Ombudsmana UE, Działalność Komisji Petycji UE, 

System ochrony praw człowieka ONZ – potrzeba 

rewizji, Relacja prawo do sztuki, swobody rynku 

wewnętrznego UE, Prawo międzynarodowe publiczne 

– obecne wyzwania 

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć  

2 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

językowe)  

Osoby po studiach z zakresu nauk społecznych lub 

humanistycznych, zorientowane na prowadzenie 

studiów komparatystycznych. 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO BĘDZIE 

DODATKOWYM ATUTEM 

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

Katedra dysponuje obecnie 4 – ma pokojami, ponadto 

w budynku przy ul. Spokojnej znajduje się obszerna 

czytelnia składająca się z dwóch pomieszczeń 

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów (np. 

grant) 

0 

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny 

i miejsce konsultacji, link dostępu do 

Teams) 

kosiania@kul.pl, konsultacje indywidualne po 

wcześniejszym umówieniu się na spotkanie 

 

mailto:kosiania@kul.pl

