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Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami,
organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz działalności popularyzującej naukę

Po objęciu stanowiska asystenta prowadziłem ćwiczenia z przedmiotów Historia doktryn
polityczno-prawnych
Sandomierzu)

(WPiA

oraz wykłady

UMCA)

i Wstęp do prawoznawstwa

i ćwiczenia z przedmiotów

(WPiE WSHP

Podstawy

prawa

w

i Pomoc

postpenitencjarna w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.
Obecnie podstawową formą mojej aktywności dydaktycznej są wykłady i seminaria
(proseminaria). W ciągu ostatnich 10 lat, jako adiunkt prowadziłem wykłady dla studentów
jednolitych

studiów

prawniczych,

jednolitych

studiów

administracyjnych, . studiów

administracyjnych pierwszego i drugiego stopnia, studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studiów pierwszego stopnia na kierunkach:
marketing i zarządzanie oraz pedagogika. Moja aktywność dydaktyczna obejmowała wykłady
z

następujących

przedmiotów:

Historia

doktryn

polityczno-prawnych,

Historia

myśli

polityczno-prawnej, Historia myśli ustrojowo-prawnej. Wstęp do prawoznawstwa, Zarys
teorii i filozofii państwa i prawa, Etyka prawnicza, Historia myśli

administracyjnej,

socjologicznej i ekonomicznej. Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologicznoekonomicznej, Nauka administracji, Administracja ochrony zdrowia, Nauka o państwie i
polityce, Filozofia bezpieczeństwa, Prawo, Ustawodawstwo społeczne, Idea niezawisłości
sędziowskiej w II RP, Aksjologia współczesnych systemów politycznych i prawnych.
W latach 2004-2014 wypromowałem 101 licencjatów (UMCS, WSHP w Sandomierzu i
184 magistrów (UMCS, WSH w Radomiu)
W latach 1997-1999 pełniłem funkcję członka (sekretarza) Komitetu Obchodów 50-lecia
Wydziału Prawa i Administracji UMCS i sekretarza corocznych konferencji naukowych,
które towarzyszyły tym obchodom.
Zajmowałem się także popularyzowaniem nauki; byłem wydziałowym

koordynatorem

Lubelskiego Festiwalu Nauki (2005). Pełniłem również funkcje ogólnouczelniane; byłem

członkiem Senatu UMCS w latach 2008-2012, członkiem senackiej komisji skrutacyjnej w
latach 2008-2012 oraz wcześniej przez dwie kadencje członkiem
Dyscyplinarnej dla pracowników

naukowych. Za działalność

senackiej Komisji

organizacyjną zostałem

wyróżniony Nagrodą Rektora w roku 2009.
Współorganizowałem

dwie

konferencje

naukowe:

Ogólnopolską

Konferencję

Historyków Doktryn Politycznych i Prawnych (Krasnobród, 26-29 września 2002 r.) oraz
Międzynarodową konferencję pt.: „Polska i Polacy w oczach cudzoziemców.
cudzoziemców"
aktywnym

Polacy wobec

(Kazimierz Dolny nad Wisłą, 22-25 września 2011 r.). Byłem także

uczestnikiem

specjalistycznych,

szeregu

związanych

z

konferencji
polską

naukowych,

myślą

polityczną

zarówno
i

prawną

węższych
20-lecia

międzywojennego, jak też konferencji adresowanych do specjalistów z zakresu doktryn
politycznych i prawnych oraz zjazdów historyków prawa.
Jestem członkiem założycielem

Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej oraz

członkiem Towarzystwa Przyjaciół i Absolwentów UMCS.

