
Zał ączniknr 3

Mikoł aj Tarkowski

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych

I . Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe' o którym mowa w art. L6 ust. 2

ustawy

A) Tytuł  osiągnięcia naukowego:

Polacy na Lirwie i Biał orusi pod rzqdami Alelaandra I I  (1855-188] ). Studium historyczno-

prawne

B) Publikacje wchodzące w skł ad osiągnięcia naukowego:

M. Tarkowski, Polacy na Lirwie i Biał orusi pod rzqdami Aleksandra I I  (1855-1881). Studium
historyczno-prawne, Wydawnictwo Arche, Gdansk 2018, ss. 664.

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział  procentowy

szacuję na 100 % .

u. Wykaz innych (nie wchodzących w skł ad osiągnięcia wymienionego

w pkt I ) opublikowanych prac naukowych oraz wskaź niki dokonań naukowych

A) Publikacie naukowe w czasopismach znaiduiacych sie w bazie Journal Citation

Reports (JRC) lub na liś cie European Reference Index for the Humanities (ERIH):  brak

B) Monosrafie. publikacie naukowe w czasopismach miedzynarodowych lub kraiowvch

innych niż  znaiduiace się w bazach lub na liś cie, o których mowa w pkt I I  A:

Monografie:

1. M. Tarkowski, Wydział  Prtnł a i l{ auk Społ ecznych Uł lilvers1'tetu Steł ancl Batorego w Wilnie

y+ , latacl'l l9l9-l939, W'vciawnictrł .o Gclańskiei Szkclł y Wyzszej, Gdańsk 2a15. ss. 344.



Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci' Mój udział  procentowy

szacuję na ] 00oń.

2. M. Tarkowski, Aa* '* okatura wileńsktł  l9]8-1939. Studium histoł yczno-prawne,

W;'darł ł rictwo Arche. Gdańsk Ż0I4, ss. 499.

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział  procentowy

szacuję na ]00% .

Publikacie naukowe w czasopismach miedzvnarodowvch lub kraiowvch

1. M. Tarkowski, hasł o:  Sukiennicki Wihor (1901-]983)' [w:]  Sł ownik Biograficzny

Adwokatów Polskich, t. 3 (zmarli w latach 1945-2010), z. | , A-Z, red. A. Redzik,

Warszawa 2018, s. 522-524

Mój wkł ad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00'% .

2. M. Tarkowski, hasł o:  Pił sudski Jan (l876-]950), | w:]  Sł ownik Biograficzny Adwokatów

Polskich, t.3 (zmarli w latąch 1945-2010), Z. I , A-Ż, red. A. Redzik, Warszawa 2018,

s. 394-395

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00% .

3. M. Tarkowski' U ź ródeł  polityki generał -gubernatorą wileńskiego hrabiego Michaił a

Nikoł ajewicza Murawjowa wobec kwestii chł opskiej i osadnictwa rosyjskiego ną Litwie

(1863-1865), [w:]  ,,Czasopismo Prawno-Historyczne" Poznan 2017, t. LXIX, z. 1,

s.2lI -241

Mój wkł ad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00% .



4. M. Tarkowski, Wybrane aspekĘ selał estrowania i konfiskowania majqtków ziemskich na

pół nocno-zachodnich lcrańcach Imperium Rosyjskiego po l863 roku, fw:]  Pogranicza

w historii prąwa i myś li polityczno-prawnej, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Gdańsk-

Olsztyn 2017, s. 559-671

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

5. M. Tarkowski, recenzja:  Tomasz J. Kotliński, Galicyjskie mowy obrończe, Kraków 20]4,

ss. 206. Niegdysiejsze mowy obrończe jako ź ródł o umiejętnoś ci retorycznych i wiedzy

historycznej dla współ czesnych, [w:]  ,'Palestra'', WarSZawa2017, nr 5, s. 12I -126.

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję ną ] 00% .

6. M. Tarkowski, Prawo autorskie jako element kultury prawnej. ochrona wł asnoś ci

literackiej, artystycznej i muzycznej w Imperium Rosyjskim w poglqdach Wodzimierza

Spasowicza, [w:]  ,,Miscellanea Historico-Iuridica'', Biał ystok 20I6, t. XV, z.2, s.290-299

Mój wldad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

plocentowy szacuję na ] 00oń.

7. M. Tarkowski, Szlachta Kraju Pół nocno-Zachodniego w sł uż bie imperatora rosyjskiego.

Rys poś więcony poglqdom politycznym hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego,

[w:]  ,,Studia Iuridica Lublinensia", Lublin 2016, t. XXV, nr 3, s. 923-932

Mój wldad w powstanie tej prący polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję ną ] 00% .

8. M. Tarkowski, System przedstawicielski w poglqdach Borysa Cziczeriną, [w:]  ,,opolskie

Studia Administracyjno-Prawne", Opole 2016, nr 2, s. 159-169



Mój wldad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

9. M. Tarkowski, Profesor Iwo Jąworski -wileński historyk prawa (I922-1939), | w:]  Stefan

Ehrenlcreutz i historycy prawa olcresu dwudziestolecia międzywojennego. tI /  70. Rocznicę

ś mierci Rektora (} niwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski,

Gdańsk-ol sztyn 201 6, s. 7 9 -86

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00'% .

10. M. Tarkowski, Antikomunisticzeskie wzgliady Czesł awa Mił osza, [w:]  Wybor puti

ranł it ija:  polskij i rossijskij istoriczeskij opyt końca stoletija, red. L. Gorizontow, Moskwa

2016, s. 51-56

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń'

11. M. Tarkowski,tecenĄa, I . A. I sajev, Teueeaa CmopoHa 3aKoHa. I rlppaquouanbHoe 6 npa6e

(I ienievaja strona zakona. I tacional'noje v pravie), wyd. I lpocnercm (Prospiekt), Moskva

20]2, ss. 364,[w:) 
',Czasopismo 

Prawno-Historyczne, Poznan2075,t. LXVI I ' z.2,s.3Ż4-

330

Mój wlrł ad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cął oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00% .

12. M. Tarkowski, Statutes of Casimir the Great - the monument of medieval law culture in

Poland, [w:]  ,,Polish-Georgian Law Ręview'', olsztyn20I5, no 1, s. 91-98

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.



13. A. Korzeniewska-Lasota, M. Tarkowski, Kontrola konstytucyjnoś ci aktów prawnych

- perspekĘwa lat dwudziestolecia międ4ł vojennego i współ czesna, | w:]  Państwo dobrze

urzqdzone' red. J. Zieliński, Gdańsk 2015, s. 73-86

Mój udział  w napisaniu rozdział u w monografii polegał  na zebraniu literatury

i opracowaniu częś ci dotyczqcej olł esu dwudziestolecia międzyvvojennego. Jestem

autorem częś ci tekstu. Mój udział  procentowy szacuję na 50% .

14. M. Tarkowski, The legal status of the Jews of the western provinces of Russian Empire in

the nineteenth century - sketch of the iSSLł e,fw:f Mież dydarodnaja nauczno-prakticzeskaja

konferencija, poswiaszczennaja 10)Jetiju so dnią osnowanija Już nogo fiederalnogo

uniwersitieta. Razwiti juridiczeskoj nauki w nowych usł owijach: jednistwo t ieorii

i praktyki. Sbornik tezisow, red. I . P. Zinowiew, t. 1, Rostow na Donu 2015, s.144-149.

Mój wkł ad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

15. M. Tarkowski, Nauka i nauczanie prawa cył ilnego materialnego i formalnego

na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939),fw) Historia testis temporum,

lux veritas, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana

Profesorowi Wodzimierzowi Kaczorowskiemu,red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec,

Opole 2015, s.559-512

Mój wkł ad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję ną ] 00oń.

16. M. Tarkowski , Paskiewicz Iwan Fiedorowicz - namiestnik Carstwa Polskogo (1832-1856),

[w:]  ,,Wiestnik juridiczeskago fakultieta Juznogo fiedieralnago uniwiersitieta", Rostow na

Donu 2015,m2,s.83-87

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00% .



17. M. Tarkowski, Poglqdy społ eczno-polityczne Waleriana Wróblewskiego. Szkic do obrazu

dział alnoś ci politycznej rodziny Wróblewskich, fw:f ,,Studia Prawnoustrojowe'', olsztyn

2014, t.26, s. 327 -336

Mój wHad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

18. D. Szpoper, M. Tarkowski, oczerk istorii ugoł ownogo prawa w Wąrszawskom

Giercogstwie (1807-1815) i Carstwie Polskom, [w:]  ,,Encyclopedy of Law. Scientific and

Theoretic Journal", Moscow 2014, no 2, s. 94-99

Mój udział  w napisaniu tej pracy polegał  na zebraniu literatury i opracowaniu częś ci

dotyczqcej historii prawa karnego w Królestwie Polskim. Jestem autorem częś ci telcstu.

Mój udział  procentowy szacuję na 50oń.

19. M. Tarkowski, The reception ofjuridicial reform of Alexander I I  in the Polish Kingdom in

1876, [w:]  ,,Encyclopedy of Law. Scientific and Theoretic Journal", Moscow 2014,no2,

s. 89-93

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

20. M. Tarkowski, Historical-legal trend in the research activit ies of I zaak Lewin in the

interwar period in Poland. Sketch to scientific biography, [w:]  ,,Zeszyty Naukowe

Gdanskiej Szkoł y Wyż szej", Gdańsk 2014, t. 14, s. 53-59

Mój wHad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

21. M. Tarkowski, Wizja Europy w poglqdach Juliusza Mieroszewskiego - wybrane

zagadnienia, fw: l X lat Polski w Unii Europejskiej - doś wiadczenia i perspektywy, red. M.

Borkowski, A. Friedberg, Gdańskz} I4, s. 61-71



Mój wHad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

22. M. Tarkowski, Recepcja reformy sqdowej Alelcsandra I I  w Królestwie Polskim w ] 876

roku, fw'']  Sudiebnaja rieforma w Rossii:  priejemiestwiennost i modiernizacija. Matieriał y

mieŻdunarodnoj nauczno* prahiczeskoj konfierencii, poswiaszczennoj 15)Jietiju

Sudiebnoj rieformy Alelrsandra I I ,red. E. Tonkow, Bieł gorod 2014, s. 83-89

Mój wldad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

23. M. Tarkowski, Wileńscy prawnicy wobec wybranych koncepcji ustrojowo-politycznych

oraz kodyfikacji prawa w olcresie dwudziestolecia międzywojennego, | w:) Tendencje

ronł ojowe myś li politycznej i prawnej, red. M. Maciejewski' M. Marczał , M. Sadowski'

Wrocł aw 2014, s. 495-511

Mój wHad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

24. M. Tarkowski , The Development of the Legal Profession of the North-Western Provinces

of Russian Empire in the Nineteenth and early Twentieth Century, [w:]  ,,Journal on

European History of Law", London z)I4,no 2, s. 96-102

Mój wldad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cął oś ci' Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

25. M. Tarkowski, Czeslaw Milosz against the Communist System - contribution to the

discussion,,,Journal on European History of Law", London 2014, no 1, s. 162-165.

Mój wkł ad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00% .



26. M. Tarkowski, Additional Article from 13 February 1825. Institution of completing the

Constitution of the Kingdom of Poland from 1815, [w:]  ,,Journal on European History

ofLaw", London 2013, no 2, s. 150-153

Mój wHad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci. Mój udział

procentowy szacuję na ] 00oń.

27. M. Tarkowski, Participations of Vilnius ądvocątes in the works of lawyers ąssociation ąnd

legal organizations operating in the interwar period in Poland, [w:]  ,,Journal on European

History of Law", London 2013, no 1, s. 85-88

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał  na napisaniu jej w cał oś ci' Mój udział

procentowy szacuję na ] 00% .

C) opracowania zbiorowe. katalogi zbiorów, dokumentacia prac badawczych. ekspertvz.

utworów i dzieł  artvstycznvch: brak

D) Sumarvcznv irapacl faclor wedł ug listv Journal Citation Reports (JCR)' zgodnie

z rokiem opublikowania:brak

E) Liczba cytowań publikacii wedł ue bazv Web of Science (WoS): brak

F) Indeks Hirscha wedł ug bary Web of Science (WoS): brak

G) Kierowanie miedzvnarodowymi i kraiowvmi proiektami badawczymi oraz udział

w takich proiektach

l. Kierowanie projektem badawczymzatyiilowanym: Prawowł asnoś ciw Imperium Rosyjskim

w drugiej poł owie XIX wieku i pierwszej poł owie wieku XX Qhe ownership right in the Russiąn

Empire in the second half of the nineteenth century and the first half of twentieh century) w

ramach prac badawczych (grantu naukowego) finansowanych ptzez Rosyjski Instytut Badań

Zaawansowanych (Russian Institute for Andvanced Studies) dział ąący przy Moskięwskim



Państwowym HumanisĘcznym Uniwersytecie im. M. Sholokhova (obecnie Moskiewski

Państwowy Uniwers1.tet Pedagogiczny) od czerwca do grudnia 2013 roku. Habilitant zajmował

się obszarem obowiązywania prawa wł asnoś ci w XIx wieku

na ziemiach był ego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w szczególnoŚci na obszarze guberni

pół nocno-zachodnich Imperium Rosyj skiego

H) Miedzvnarodowe i kraiowe nagrody za dział alnoś ć naukowa albo artvstvczna

1. Stypendium naukowe dla mł odych wybitnych naukowcow przyznane decyzjąministra nauki

i szkolnictwa vł yŻszego, numery decyĄi 0028/E-383/STYP/1112016 i 2l00z8lE-

383/STYP/ I l11201612017l20I8; okres, na który został o przyznane stypendium:

Iata Ż016-2019. Stypendium przyznane na podstawie dorobku naukowego za prowadzenie

badan naukowych na wysokim poziomie oraz wysoki stopień umiędzynarodowienia prac

badawczych

2. Nagroda indywidualna rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie

I I  stopnia ptzyznana za osiągnięcia w dziedzinię naukowej, grudzień 2015 roku. Nagroda

przyznana za dwie monografie naukowe (Adwokatura wilenska 1918-1939. Studium

historyczno-prawne, Gdańsk 2014; Wydział  Prawa i Nauk Społ ecznych Uniwersytetu Stefana

Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Gdańsk 2015) oraz kilkanaś cie aĘkuł ów i rozdział ow

w monografiach

3. Nagroda gł ówna im. Juliusza Bardacha w międzynarodowym konkursie na najlepszą

rczptawę doktorską zalata20l0-20l3,maj2014 roku. Habilitant otrzymał  nagrodę zarozprawę

doktorską zatyfilł 'owaną: Adwokatura wileńska 1918-]939. Nagrodę przyznaŁa Rada Naukowa

Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego dział ającego przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego

w Kownie (Republika Litewska)

I ) Wvgł oszenie referatów na międzYnarodowych i kraiowvch konferenciach

tematvcznvch

1. Mikoł aj Tarkowski,2018 rok, Ewolucja instytucji zesł ania administracyjnego w XIX
wieku w Rosji w ś wietle relacji i wspomnień osob skazanych za przestępstwa polityczne,

na konferencji (nazwa konferencji:  Administracja bezpieczenstwa publicznego 2018; temat

konferencji;  Sł uż ba więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego), Elbląg' Państwowa

WyŻsza Szkoł a Zawodowa w Elblągu



2. Mikoł aj Tarkowski, 2018 rok, Landed estątes belonging to the Polish gentry in

Lithuania and Belorussia. Main impactfactors in the period of Great Reforms of Alexander I I
na konferencji międzynarodowej (nazwa konferencji:  Wsierossijskaja naucznaja konfieriencija

moł odych uczenich Kluczewskije czitienija;  temat konferencji:  Grąż danskaja wojna

i graż daniskij mir w istoriczeskoj sudbie Rossii), Moskwa, Moskiewski Państwowy

Pedagogiczny Uniwersytet

3. Mikoł aj Tarkowski, 2018 rok, Stanwojenny w prowincjach pół nocno-zachodnich ijego

wpł W na status prawny poddanych Aleksandra 11na konferencji:  (nazwa konferencji:  XXVI I
ogólnopolskiZjazdHistoryków Państwa i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych; temat

konferencji:  Wojny i ich wpł yw na przemiany ustroju, prawa, myś li poliĘcznej), Lublin,

Uniwersytet Marii Curie-Skł odowskiej w Lublinie

4. Mikoł aj Tarkowski,2017 tok, Lew Szestow i jego krytyczne spojrzenie ną bolszewizm

na konfęrencji (temat konferencji:  Rok 1917 w Rosji. Carat-rewolucje-nowa rzec4nuistoś ć),

P oznań, Uniwersytet Adama M i cki ewi c za w P o znaniu

5. Mikoł aj Tarkowski,2016 rok, olcres wileński prof' Jerzego Panejki na konferencji
(temat konferencji:  Jerzy Kąrol Panejko (] 886-1973) i Jego nauka administracji i prawa
ądmini s tr a cyj ne g o), olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsztyni e

6. Mikoł aj Tarkowski,2016 rok, Sekwestry i konfiskaty majqtków ziemskich na pół nocno-

zachodnich lcrańcach Imperium Rosyjskiego po I863 rokuna konferencji (nazwa konferencji:

xxu ogólnopolski Zjazd Historykow Państwa i Prawa oraz Doktryn Politycznych
i Prawnych; temat konferencji:  Pogranicza w prawie i myś li polityczno-prawnej), Mrągowo,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsztynie

7. Mikoł aj Tarkowski" 2016 rok The role of Thaddeus Kosciuszko in the American War of
Independence (1776-I784) fwspół autor:  Dariusz Szpoper]  na konferencji międzynarodowej
(temat konferencji:  Prezydenci USA i wł adcy Rosji), Moskwa, Rosyjska Akademia Nauk

8. Anna Korzeniewska-Lasota, Mikoł aj Tarkowski, 2015 rok, Kontrola konstytucyjnoś ci

aktów prawnych - perspektywa lat dwudziestolecia międzywojennego i współ czesna na
konferencji (temat konferencji:  Państwo Dobrze Urzqdzone, olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie

9. Mikoł aj Tarkowski,2015 rok, Ustrój przedstawicielski w poglqdach Borysa Cziczerina
na konferencji (nazwa konferencji:  XI  Opolskie Colloquium Historyczno-Prawne; temat

konferencji:  od zgromadzeń ludowych do parlamentów. Konferencja z okazji .jubileuszu
P r ofe s or a W o dz imi er z a Ka c z o r ow s ki e go), Brzeg, Uniwersytet Opolski

10. Mikoł aj Tarkowski,2015 rok, Statutes of Casimir the Great _ the momnument of
medieval ląw culture in Poland na konferencji międzynarodowej (nazwa konferencji:  VI
Colloquium Po1sko-Gruzińskie), olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsztynie

11. Mikoł aj Tarkowski,2015rok,Prawaautorskie jakoelementkulturyprawnej. ochrona
wł asnoś ci literackiej, arĘstycznej i muzycznej w Imperium Rosyjskim w poglqdach
Wł odzimierza Spasowicza na konferencji (nazwa konferencji:  XIV ogólnopolskiZjazd Katedr
Historii Doktryn Politycznych i Prawnych; temat konferencji:  Historią myś li politycznei

a prawo i kultura polityczna), Biał ystok, Uniwersytet w Biał ymstoku
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12. Mikoł aj Tarkowski ,2015 rok, Profesor Iwo Jaworski _ wileński historyk prmł a (1922-

1939) na konferencji (temat konferencji:  Polscy historycy prawa olcresu dwudziestolecia

międzyvojennego. W 70. rocznicę ś mierci Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenlcreutza), Olsztyn, Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w olsztynie

13. Mikoł aj Tarkowski ,2014 rok, The legal status of the Jews of the western provinces of
the Russian Empire in the nineteenth century na konferencji międzynarodowej (nazwa

konferencji:  IV Colloquium Polsko-Gruzińskie), Tbilisi, Uniwersytet Państwowy im. I vana

Javakhishvilli w Tbilisi

14. Mikoł aj Tarkowski,2014 rok, Recepcja reformy sqdowej Alelrsandra I I  w Królestwie

Polskim w 1876 roku na konferencji międzynarodowej (nazwa: Międzynarodowa naukowo-

prakĘczna konferencja;  temat konferencji:  ]S)Jecie reformy sqdowej Aleksandra IĄ,

Bieł gorod, Państwowy Badawczy Uniwersytet w Bieł gorodzie (Federacja Rosyjska)

15. Mikoł aj Tarkowski,2014 rck, Nauka i nauczanie prawą cywilnego materialnego

iformalnego ną Uniwersytecie Stefana Batorego w LVilnie (1919-]939) na konferencji (nazwa

konferencji:  XXV Zjazd Historyków Prawa; temat konferencji:  Nauka i nąuczanie prawa w

pr z e s zł  o ś  c i i w s p ó ł  c z e ś  ni e), Kr akow, Uniwersytet Jagiell oński

16. Mikoł aj Tarkowski,2014 rok, Wizja Europy w poglqdach Juliusz Mieroszewskiego na

konferencji (temat konferencji:  X ląt Polski w Unii Europejskiej - doś wiadczenia

i perspektywy)' Gdańsk, Gdńska Szkoł a WyŻsza

17. Mikoł aj Tarkowski,2013 tok, Iwan Paskiewicz - the viceroy of the Kingdom of Poland
(1832-]856) na konfęrencji międzynarodowej (nazwa konferencji:  I I I  Colloquium Polsko-

Gruzińskie), Gdańsk, Uniwersytet Gdański

1 8. Mikoł aj Tarkowski ,2013 rok, Around the anti-communist ąnd anti-totalitarian views of
Czesł aw Mił osz na konferencji międzynarodowej (temat konferencji Na puti k demolł atii
Rossija i Pol'sza w konce XX stoletija), Moskwa, Rosyjska Akademia Nauk

19. Mikoł aj Tarkowski,2013 rok, Projekty uzupeł nień i uzupeł nienie KonsĘtucji Królestwa
Polskiego z ] 815 roku na konferencji (temat konferencji:  Królestwo Polskie ] 815-1830.
W przededniu 200. rocznicy powstania unii rosyjsko-polskie), Olsztyn, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w olsztynie

I I I . Dorobek dydaktvcznv i popularvzatorski oraz informacia o wspólpracv

miedzynarodowei habilitanta

A) Uczestnictwo w programach europeiskich oraz innych programach

miedzynarodowych i kraiowych

Punkt I I  podpuŃt G
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B) Aktvwny udział  w miedzvnarodowych i kraiowvch konferenciach naukowvch

Punkt I I  podpunkt I

C) Udział  w komitetach organizacyinvch miedzynarodowvch i kraiowvch konferencii

naukowych:

Nazwa konferencji:  XXVI  ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa oraz Doktryn

Politycznych i Prawnych; temat konferencji:  Pogranicza w prawie i myś li poliĘczno-prawnej,

czł onek komitetu organizacyjnego' Mrągowo 1,3-16 wrześ nia 2016 roku, Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w olsztynie

D) Otrzymane nagrody i wyróż nienia inne niż  wymienione w punkcie I I  H: brak

E) Udział  w konsorciach i sieciach badawczych: brak

F) Kierowanie proiektami realizowanvmi we współ pracv z naukowcami z innych

oś rodków nolskich i zagranicznvch oraz we współ pracv z przedsiebiorcami, innvmi niż

wymienione w punkcie I I  G: brak

G) Udział  w komitetach redakcyinych i radach naukowvch czasopism

Czł onek Rad.v Naukowej czasopisma: ,,Polis1r-Georgian Lalv Review'', wYdawca c,zasopisnra:

U n i r.vers1.tet Warm i ńsko- M azrusk i rł ' o l sztynie,

H) Czł onkostwo w miedzynarodowvch i kraiowvch organizaciach oraz towarzystwach

naukowvch

Czł onek Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego z siedzibą w Kownie

(Republika Litewska), dział ającego przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, okres:

od20l6 do obecnie

I ) Osiagniecia dydaktyczne i w zakresie popularvzacii nauki lub sztuki

I ' udziaŁ w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych:

- międzynarodowa konferencja:  I storiczesko-prawowyj e czitien1a pamiati profesora Wiktora

Pawł owicza Prokopiewa' I stoczikowiedienije i istroko-prawowyje issledowanija.
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Mież dunarodnaja nauczno-prakiczęska konferencija:  Sowremiennoje problemy juridiczeskoj

nauki i prawoprimienitielnoj praktyki, Kaliningrad 9 grudnta2} I7

- międzynarodowa konferencja:  Mież dunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija

oswiszczennuju 50-letiju juridiczeksago instituta BFU im. I . Kanta: Sowriemiennyje probliemy

juridiczeskoj nauki i prawoprimienitielnoj praktyki, Kaliningrad 13 kwietnia20IT

- międzynarodowa konferencj a:  Razwitie juridiczeskoj nauki w nowychuslowijach: jednistwo

t ieorii i priaktiki, poswjaszczennoj lO0-letiju so dnia osnowanija JuŻnago Fiedieralnago

Uniwięrsitieta, Rostów nad Donem 17 puŻdziern1ka2} t5

- międzynarodowa konferencja:  ,,The 1st Symposium on the Baltic Region Security.

Multinational Corps Northęast'', Szczecin 1 8 wrześ ni a Ż0I  4

- międzynarodowa konferencj a: ,,Litwa-Polska-Ernopa. Sąsiedzkie Forum Dialogu'', Sejny

3-4 maja2014

2. Wywiad udzielony kanał owi telewizyjnemu ,,Rossij a I " na temat wpł yrł u reform sądowych

Aleksandra I I  na ziemie polskie w drugiej poł owie XIX wieku w związku z uczestnictwem w

międzynarodowej Konferencji naukowej poś więconej 150-leciu reform sqdowych Alel< sandra

I I , organizowanej ptzez Państwowy Badawczy Uniwersy'tet Państwowy w Bieł gorodzie

(Federacja Rosyjska), termin: I0 paź dziemika 2014 roku

ł  Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specializacii

Promotor prac licencjackich i magisterskich w Gdańskiej Szkole Wyż szej w Gdańsku:

prowadzę seminaria dyplomowe (2014-obecnie), na których dotychczas wypromował em na

studiach pierwszego stopnia 32 osoby, zaś  na studiach drugiego stopnia 1 1 osób, Łącznie 43

osoby. Był em takze recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub

promotora pomocniczego

Peł nię funkcję promotora pomocniczego w ptzewodzie doktorskim mgr. Adama Ćwikł y, tytuł

rozprawy doktorskiej:  Kwestia wł oś ciał iska w polskiej myś li palityczno-prawnej ziem był ej

Rzeczpospolitei obojga Nurodów pod panowaniem rosyjskilł l ł l XIX v,ieku (do 1862 roklł ),

promotor gł ówny: prof. zw. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper, jednostka: Wydział  Prawa,

Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocł awski, od 2018 roku do obecnie
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L) Staż e w zagranicznvch i kraiowvch oś rodkach naukowvch lub akademickich

1. staz rraukorł 1'' realizclwaniz rł ' Bibliotece Narodowej w Sankt-Petersbtł rgu (Federacja

Rosyjska). na stanow-isku trailł ee resecł rcheł ", okres: 1-22 kr.vietnia 20i6 roku

Ż. Staz naukow.v posttloc 1podoktorski) realizowany w Rosyjskinr Instytucie

Badan Zaawansowanych Moskielvskiego Państwowego Hunranistycznego Uniwersytetu inr.

M. Sholokhova r,v Moskwie (obecnie Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny),

Federacja Rosyjska. na stanorvisku visiting researcher, okres:

1 częrw'ca_l u'rześ nia 201 3 roku

M) Wykonane ekspertvzv lub inne opracowania na zamówienie:  brak

N) Udział  w zespoł ach eksperckich i konkursowych: brak

O) Recenzowanie proiektów miedzvnarodowvch i kraiowvch: brak

P) Recenzowanie publikacii w czasopismach miedzynarodowvch i kraiowvch

1. ,,Journal of Civil Law Studies'' (czasopismo wydawarle przęz Louisiana State University),

2018 rok, liczba: I

2. ,,Kortowski Przegląd Prawniczy'' (czasopismo wydawanę przez Uniwersytet Warmińsko-

Mazurskim w Olsztyni e), 20I  5 rok, liczba :  3 ;  2014 rok:  liczba 1

Q) Inne osiagnięcia. nie wymienione w pkt I I I  A - I I I  P: brak

H,v;ą T* Lrrrtó
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