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Informacje o:

1. osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami,

lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub

promotora pomocniczego wraz zwykazem przewodów doktorskich, innych niż wskazane

w zalączniku nr 3o punkt III J i załączniku nr 3, punkt III K: brak

2. współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z postanowieniami ich

statutów towarrystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju

iza granicą

Habilitant jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego zsiedzibą

w Kownie (Republika Litewska), działającego ptzy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w

Kownie, okres: od2016 do obecnie. Instytut ZTzęsza naukowców z: Polski, Litwy, Ukrainy i
Białorusi. Praca Instytutu polega na organizowaniu międzynarodowych konferencji

historyczno-prawnych i politologicznych, organizowaniu międzynarodowych konkursów

naukowych na najlepszę pracę doktorskie, wydawaniu czasopism naukowych, czy teŻ

redagowaniu i wydaw aniu źro deł historycznych (np' III Statut litewski).

3. odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub

akademickich:

a) staz naukoił1- realizowany rł' I}iŁlliotece Narodowei lv Sankt_Petersburgu (F*ederacia

Rosyiska). okres: 1-22 krvietnia 2016 roku. Staz obejnrował:

- uczestnictwo rv szkoleniach z poz,vskiwania infonnacji naukowej, w tym samodzielne

pozyskiwante żrÓdęł archilvalnych rv rosyjskich bibliotękach i arclrirvach

- przępro''ffadzęnie r.v praktyce ki,verend bibliotecznych i arclrirvalrryclr prac badarvczych

obejmując.vch przede wszystkirn poz3''skiwanie rękopiśmiennych zródeł historyczno-prawn,vch

{w Dziale Rękopistiw Biblioteki NarcłdorłĄ w Sankt-Peter:sburgu)

b) staż naukorvy Qlostdoc) realizowany w Ros1,jskim Instytucie Badań Zirawansorł,anych

M'oskiewskiego Państi.vowego I lunranistycznego { Jnirvers,vtetu inr. M. Shoiokhor'a lv Moskwie

(obccnie Moskiervski Paristr,vorł,',"- {lniwers'vtet Peclagog'icr,ny, Federacja Ros1'jska)'

okres: 1 czerwca-l w'rześnia 2013 roku. Celern stazrr by1o kierowanie projektem badawczym

zat7ĄuŁowanym: Prawo własności w Imperium Rosyjskim w drugiej połowie XIX wieku i



/

pierwszej połowie wieku XX (Ihe ownership right in the Russian Empire in the second half of

the nineteenth century and the first half of twentieh century). Dodatkowym celem stażu było

przeprr:r.vadzenie badan poślr'ięcon,vch historii adr,vokaturi' w Imperirun Ros.ljskim rv drugiej

połowie XIX wiektr i z:aptezentowaniu wynikÓr.v na ti:rrm międzyrrarodowego,

interclyscyplinarnego zespołu rclboczego' tJclział 11, proiekcie, kierowany1n przez habilitanta.

lvzięli naukor,vc,v z takich krajów iak: Rosja, Węgl'v, F'rancia, Bułgaria i l]iałoruś. ''l'elr staż

naukow1' obeirrrorvał ror.vnież przewodniczęnie w międzynarodowym panelu konferencyjnym

zatytllłowanym: Historia adwokatury w Rosji (10 sierpnia 2013 roku)' w trakcie którego

habilitant wygłosił referat: The development of the legal profession of the North-[testern

provinces of Russian Empire in the nineteenth and early twentieth century.

Staż obejmował również:

- uczestnictwo w seminariach (12h) poświęconych zagadnieniom współczesnego prawa

konsĘtucyjnego Rosji (18 czerwca-Zl sierpnia 2013 roku), referat: System sqdownictwa

Federacji Rosyjskiej (10 sierpnia2013 roku)

- uczestnictwo w szkoleniach i seminariach (20h) dotyczących tworzenia międzynarodowych

projektów naukowych

- współpracę akademickąziwrymi uczestnikami programu naukowego Qlostdoc), z kilkunastu

europejskich państw na tematy związane z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi

realizowanymi w Rosyjskim Instytucie Badań Zaawansowanych. Spotkania odbywały się od

czerwaa do sierpnia 2013 roku i miały postaó: seminariów, paneli dyskusyjnych,

telekonferęncji i tak zwanych,,dyskusji oksfordzkich''. Wśród zagadnien poruszanych na tych

spotkaniach znalazły się między innymi następujące: Rozwój klasy politycznej w Bułgarii,

Terroryzm na Kaukazie - geneza i rozwój, Migracje do miast młodej generacji społeczeństwa

r o syj s ki e go, Mni ej s z o ś ć r o syj s ka w p ańs tw a ch b ał ty c ki ch.

- przeprowadzenie kwerendy naukowej (czerwiec-sierpień 2013 roku) poŚwięconej rozwojowi

prawa własności w Rosji i guberniach zachodnich Imperium Rosyjskiego w drugiej połowie

XIX wieku, w tym:

o Archiwum Państwowe Federaci Rosyjskiej w Moskwie

o Państwowa Biblioteka w Moskwie

o Biblioteka Historycznaw Moskwie

o Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

4. działalności popularyzującej naukę lub sztukę, innej nD w załączniku nr 3 punkt III I:

brak
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