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INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH DYDAKTYCZNYCH I W ZAKRESIE
POPULARYZACJI NAUKI:
Od objęcia stanowiska adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego
Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie do chwili obecnej,
podstawową

formą

ćwiczeniowych

mojej

aktywności

oraz seminaryjnych

dydaktycznej

jest

(proseminaryjnych).

prowadziłem zajęcia dla studentów jednolitych

prowadzenie

wykładów,

zajęć

W ciągu ostatnich jedenastu lat

studiów prawniczych, jednolitych

studiów

administracyjnych, studiów administracyjnych pierwszego i drugiego stopnia, studiów pierwszego
stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na kierunku geografia. Moja aktywność
dydaktyczna obejmowała zajęcia ćwiczeniowe oraz wykłady z następujących

przedmiotów:

postępowanie cywilne, ustrój organów ochrony prawnej, międzynarodowe prawo handlowe,
postępowania odrębne w procesie cywilnym, rozstrzyganie spraw gospodarczych, międzynarodowy
arbitraż handlowy, prawo publiczne gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, ocłirona
własności

intelektualnej,

prawo

turystyczne,

międzynarodowe

prawo

prywatne,

prawo

upadłościowe i naprawcze.
Ponadto w latach 2009-2010 byłem tutorem i promotorem zagranicznych stypendystów
programu im. Lane'a Kirklanda na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.
W latach 2004-2015 w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych i magisterskich
w>'promowałem ponad 200 licencjatów (UMCS, WSEI w Lublinie, WSHP w Sandomierzu, WSAP
w Kielcach, WSB w Radomiu) oraz ponad 60 magistrów (UMCS, WSEI w Lublinie).
Oprócz realizacji podstawowej działalności dydaktycznej, od 2006 r. pełniłem funkcję:
kierownika studiów podyplomowych dla syndyków, nadzorców sądowych i zarządców masy
upadłości na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz wykładowcy w ramach cyklicznych
szkoleń: dla sędziów z zakresu prawa europejskiego (TWIGGER Warszawa), radców prawnych z
zakresu prawa procesowego cywilnego (OIRP Rzeszów) oraz dla członków rad nadzorczych z
zakresu prawa gospodarczego i cywilnego (Fundacja OIC Poland w Lublinie).
Jestem członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Studia luridica Lublinensia, Wydział
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika
Uniwersyteckich Zeszytów Naukowych, Chmielnicki Uniwersytet Zarządzania i Prawa, Narodowa
Akademia Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy, Instytut Prawodawstwa Rady
Najwyższej

Ukrainy

Pozostaję także stałym recenzentem czasopisma Studenckie Zeszyty

Naukowe, Studenckie Koło Naukowe Prawników, Wydział Prawa i Administracji UMCS w
Lublinie. Ponadto pełniłem także funkcję członka komisji konkursowej Towarzystwa Naukowego
1

Procesualistów Cywilnych na nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego"

za najlepszą pracę

magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.
Byłem także wielokrotnie uczestnikiem międzynarodowych staży i programów naukowych
w zagranicznych ośrodkach naukowych.
W ramach prowadzonych badań naukowych uczestniczyłem w realizowanych grantach
naukowych jako kierownik projektu lub jego uczestnik: projekt w ramach programu pomocowego
Komisji Unii Europejskiej TEMPUS IV temat Training on ałtemative dispute resolution as an
approach for ensuring of human rights - TRADIR, nr wniosku 543990-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-JPCR, projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.
Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii w ramach Działania 1.4: Wsparcie
projektów celowych Konkurs 1,4/1/2012/POIG, temat Opracowanie innowacyjnego nawozu
wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu, nr wniosku POIG.01.04.00-06-119/12.
W sposób aktywny uczestniczyłem także w pracach eksperckich różnych gremiów, w tym
w: komisji międzyresortowej ds. wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, zespole problemowym ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej

Prawa

Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, w Business Centrę Club w Warszawie, Radzie
Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie. W
szczególności, od 2010 r. pełnię także funkcję eksperta i recenzenta Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju w Warszawie, dokonując oceny przedstawionych projektów badawczych w ramach
innowacyjnych krajowych programów badawczych.
Aktywnie angażowałem się w prace organizacyjne na rzecz swego macierzystego Wydziału
oraz Uczelni. W szczególności, w latach 1999-2000 byłem członkiem Senackiej Komisji Dydaktyki
i Wychowania oraz Uczelnianej Komisji do Spraw Socjalnych UMCS, w latach 2000-2003
członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WPiA UMCS, a od 2008 r. do chwili obecnej
pozostaję członkiem Rady Wydziału WPiA UMCS oraz jej stałych komisji: Wydziałowej Komisji
Dydaktycznej,

Wydziałowej

Komisji

do

spraw związanych

z

pozyskiwaniem

funduszy

zewnętrznych przez studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziałowej
Komisji do spraw Nauki i Komercjalizacji Badań Naukowych.
Współorganizowałem I I Ogólnopolską Konferencję Naukową Status prawny komornika
sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (Lublin 5
grudnia 2014 r.) oraz sesję naukową „Europeizacja prawa procesowego cywilnego", (Lublin, 16
grudnia 2010 r.). Byłem także aktywnym uczestnikiem szeregu międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych.
Jestem

członkiem

Procesualistów Cywilnych.

założycielem

międzynarodowego

Towarzystwa

Naukowego

