
 

 

 

 

 

 

 

Warunki ubiegania się o przyjęcie jako doktorant / doktorantka z tematyki compliance pod 

opiekę naukową Prof. Dr. Bartosza Makowicza  

Decyzja o objęciu projektu doktorskiego opieką naukową podejmowana jest przez 

Prof. Makowicza indywidualnie w oparciu o wskazane poniżej kryteria. Przygotowanie i 

obrona dysertacji doktorskiej kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora prawa (Dr. 

iur.). Stopień nadawany jest przez Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we 

Frankfurcie nad Odrą. Istotna różnica w stosunku do polskiego systemu szkolnictwa wyższego 

polega na tym, że przygotowanie rozprawy doktorskiej nie jest powiązane z wymogiem 

odbywania tzw. studiów doktoranckich, które nie występują w systemie niemieckim. 

1. Kryteria formalne: osoby ubiegające się o przyjęcie w poczet doktorantów spełniać 

muszą kryteria przewidziane w Regulaminie Doktorskim Wydziału Prawa, który 

dostępny jest w wersji niemieckiej (Promotionsordnung) lub w nieoficjalnej wersji 

angielskiej (PhD Regulations). Kryteria te odnoszą się m.in. do ukończenia 

prawniczych studiów wyższych w stopniu magistra lub ekwiwalentnym z określonym 

wynikiem. Kandydatki i kandydaci są uprzejmie proszeni o wstępne sprawdzenie, czy 

spełniają kryteria przewidziane w Regulaminie Doktorskim. 

2. Zakres tematyczny: Chcielibyśmy uprzejmie zwrócić uwagę na fakt, że choć materia 

compliance jest interdyscyplinarna, to praca doktorska przygotowywana pod 

kierunkiem Prof. Makowicza musi mieć charakter prawniczy. Zakres tematyczny 

obejmuje m.in. zagadnienia z etyki, compliance, prawa spółek, governance, CSR i in. 

3. Język: rozprawa doktorska przygotowywana może być pod opieką Prof. Makowicza w 

językach: niemieckim, angielskim lub polskim. W przypadku przygotowywania pracy 

w języku polskim wymagana jest biegła znajomość jednego z dwóch języków: 

angielskiego lub niemieckiego, aby możliwy był udział w seminarium poprzedzającym 

przyjęcie w poczet doktorantów. 

4. Seminarium: warunkiem przyjęcia w poczet doktorantów jest uczestnictwo i 

zaliczenie z wynikiem co najmniej dobrym prowadzonego przez Prof. Makowicza 
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seminarium z tematyki compliance. Dla wzięcia udziału w seminarium konieczna jest 

uprzednia immatrykulacja na Uniwersytecie Viadrina. Seminarium trwa jeden 

semestr, składa się z kilku ustalonych odgórnie terminów, w trakcie których następuje 

omówienie wymagań odnośnie pracy i jej tematu, a następnie ma miejsce faza 

przygotowywania pisemnej pracy. Pod koniec semestru prace są oddawane i odbywa 

się sesja prezentacji wyników poszczególnych prac. Ocenie podlegają zarówno praca 

pisemna, jak i prezentacja. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy w danym semestrze 

oferowane jest seminarium compliance prowadzone przez Prof. Makowicza. 

Zasadniczo seminaria te prowadzone są w semestrze letnim. W razie dalszych pytań 

nt. immatrykulacji i przebiegu seminarium prosimy o kontakt mailowy pod adresem 

compliance@europa-uni.de.  

5. Temat pracy: przy zgłaszaniu chęci przygotowywania rozprawy doktorskiej konieczne 

jest przedłożenie konspektu pracy, który następnie podlega omówieniu i zatwierdzany 

jest przez Prof. Makowicza. 

6. Przygotowywanie pracy i obrona: zgodnie z Regulaminem Doktorskim przyjęciu w 

poczet doktorantów towarzyszy podpisanie porozumienia między promotorem a 

doktorantem/doktorantką, które określa warunki przygotowywania pracy oraz plan 

czasowy. Po przygotowaniu pracy następuje jej formalne złożenie oraz wyznaczany 

jest zgodnie z Regulaminem Doktorskim ustny egzamin (obrona). 

7. Finansowanie: przygotowywanie pracy doktorskiej wiąże się z określonym nakładem 

pracy. Doświadczenie pokazuje, że trudno jest łączyć karierę zawodową z pisaniem 

pracy, stąd przewidziane są liczne możliwości zewnętrznego finansowania w postaci 

stypendiów. W celu zorientowania się, jakie są możliwości uzyskania stypendium, 

uprzejmie prosimy o indywidualny kontakt bezpośrednio z Viadrina Center for 

Graduate Studies.  

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt mailowy: compliance@europa-uni.de  
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