
Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy 

 
dr hab. Filip Ciepły, 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/filip.cieply  

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

prawo karne  

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat kalendarzowych 

(2017-2020) 

F. Ciepły, Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru 

kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji 

polityki karnej w Polsce, wyd. KUL, Lublin 2017, ISBN 
978-83-8061-392-8, ss. 566. 
 

F. Ciepły, Prawnokarne instrumenty ochrony wolności 
od niechcianej seksualizacji z uwzględnieniem regulacji 

polskich, angielskich oraz australijskich, w: Małżeństwo, 
dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie 

prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, 
Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 
Warszawa 2019, ISBN 798-83-66344-17-4, s. 231-285. 

 

F. Ciepły, Sexual orientation and gender identity as 

penalizing criteria of hate speech, Review of European 
and Comparative Law 2020, t. 40, nr 1, s. 91-108. 
 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3)  

Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca grantu Ochrona porządku publicznego - 

współpraca w projekcie w ramach grantu „Polityka 

Sprawiedliwości 2018” realizowanego przez Centrum 

Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” 

Ministerstwa Sprawiedliwości): 

 

1. Ekspertyza prawna dotycząca penalizacji mowy 

nienawiści (hate speech) ze szczególnym 

uwzględnieniem wybranych państw europejskich, 

ekspertyza przygotowana na potrzeby projektu 

badawczego „Ochrona porządku publicznego” w 

ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” 

realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną 

https://pracownik.kul.pl/filip.cieply


Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w 

ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa 

Sprawiedliwości), 2018. 

  

2. Ekspertyza prawna dotycząca prawnokarnych 

instrumentów ochrony wolności od niechcianej 

seksualizacji z uwzględnieniem regulacji brytyjskich 

oraz australijskich, ekspertyza przygotowana na 

potrzeby projektu badawczego „Ochrona porządku 

publicznego” w ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 

2018” realizowanego przez Centrum Badań nad 

Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(grant w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” 

Ministerstwa Sprawiedliwości), 2018. 

  

3. Postępowanie rozpoznawcze i wykonawcze w 

zakresie orzekania o przymusowym leczeniu 

(zagadnienia związane z uzależnieniami i ich terapią) z 

uwzględnieniem regulacji anglosaskich, 

ekspertyza przygotowana na potrzeby projektu 

badawczego „Ochrona porządku publicznego” w 

ramach grantu „Polityka Sprawiedliwości 2018” 

realizowanego przez Centrum Badań nad Rodziną 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (grant w 

ramach „Funduszu Sprawiedliwości” Ministerstwa 

Sprawiedliwości), 2018. 

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 
prawo karne 

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć  

3 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

językowe)  

prawo karne 

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

 



Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów (np. 

grant) 

 

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i 

miejsce konsultacji, link dostępu do 

Teams) 

fcieply@kul.pl  

 

link poniżej 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a71f67a269cd44237b4b36ccef8e0f054%40thread.tacv2/1602248643974?context=%7

b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-

2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22f342f57c-fcac-4c9c-ad3a-e909c4f22064%22%7d 

 

mailto:fcieply@kul.pl
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