Załącznik nr 4

dr Anna Kościółek
Zakład Prawa Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Rzeszowski

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac
zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych,
współpracy naukowej i popularyzacji nauki

I.

Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.

2 ustawy:

A)

Tytuł osiągnięcia naukowego:
„Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym”

B)

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:
1)

Anna Kościółek, [2018], Zasada jawności w sądowym postępowaniu

cywilnym, Wolters Kluwer, ss. 684, ISBN 978-83-8160-032-3
Mój wkład w powstanie pracy polegał na wyborze problemu badawczego i opracowaniu
nowego teoretycznego ujęcia tego problemu przedstawionego w monografii, wyborze
odpowiedniej metodologii ujęcia problemu badawczego, ustaleniu dotychczasowego
dorobku doktryny i praktyki stosowania prawa w zakresie analizowanej tematyki,
zgromadzeniu i selekcji literatury przedmiotu i orzecznictwa, wyborze optymalnych
metod badawczych, napisaniu monografii, opracowaniu technicznym pracy, wydaniu
monografii przy pomocy profesjonalnego wydawnictwa.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
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II.

Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I)

opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych:

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation
Reports (JRC) lub na liście European Reference Index for the Humanities
(ERIH):
brak

B) Monografie,

publikacje

naukowe

w

czasopismach

międzynarodowych

lub

krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt
II A:

Ba) Monografie i inne publikacje zwarte:
1) A. Kościółek, [2011], Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu
cywilnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 364.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.

Bb) Artykuły w czasopismach naukowych
1) A. Kościółek, [2017], Zajęcie nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji
Kodeksu postępowania cywilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Seria Prawnicza, z. 20, s. 27-42.

2) A. Kościółek, [2017], Elektroniczne czynności procesowe w świetle nowelizacji z
10.07.2015 r., Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1, s. 4-10.

3) A. Kościółek, [2017], Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w świetle zmian
mających na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności, Studia Prawnicze. Rozprawy i
Materiały, nr 2, s. 129-142.

4) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2016], Forma czynności procesowych po
nowelizacji z dnia 10 lipca 2015 r., Wrocławskie Studia Sądowe, nr 2 (specjalny), s. 6887.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.
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5) A. Kościółek, [2016], Zasada jawności postępowania w świetle ustawy
nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r., Prawo Mediów
Elektronicznych, nr 1, s. 8-15.

6) A. Kościółek, [2015], Z problematyki ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z
miejsca pobytu, Przegląd Sądowy, nr 5, s. 56-67.

7) A. Kościółek, [2015], Z problematyki obowiązków kuratora dla osoby nieznanej z
miejsca pobytu, Państwo i Prawo, nr 10, s. 57-68.

8) A. Kościółek, [2015], Kurator procesowy dla dłużnika nieznanego z miejsca
pobytu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, z. 16, s. 6073.

9) A. Kościółek, [2015], Pozycja procesowa referendarza sądowego w świetle
regulacji elektronicznego postępowania upominawczego, Kwartalnik Stowarzyszenia
Sędziów Polskich "IUSTITIA", nr 3, s. 127-133.

10) A. Kościółek, [2015], Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, Monitor
Prawniczy, nr 14, s. 747-753.
11) A. Kościółek, [2014], Usunięcie sprzeczności między treścią art. 165 § 2 i 11355
KPC a prawem europejskim, Europejski Przegląd Sądowy, nr 4, s. 26-31.

12) A. Kościółek, [2014], Protokół z posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, z. 14, s. 53-65.

13) A. Kościółek, [2014], Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym
postępowaniu upominawczym a uzupełnienie opłaty sądowej od pozwu, Monitor
Prawniczy, nr 11, s. 598-601.

14) A. Kościółek, [2014], Niewskazanie przez powoda danych pozwalających na
ustalenie numeru identyfikującego pozwanego a zawieszenie postępowania, Monitor
Prawniczy, nr 17, s. 930-933.
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15) A. Kościółek, [2014], Sprzeciw jako środek obrony pozwanego w europejskim
postępowaniu nakazowym, Europejski Przegląd Sądowy, nr 11, s. 14-19.

16) A. Kościółek, [2014], Zmiany zasad utrwalania przebiegu posiedzenia jawnego w
postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy, nr 23, s. 1231-1237.

17) A. Kościółek, [2014], Elektroniczna mediacja w sprawach cywilnych, Kwartalnik
ADR, nr 4, s. 33-43.

18) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2013], Assistant to a judge in common courts –

structural position and range of activities, Annales Universitatis Apulensis, Series
Jurisprudentia, nr 13, s. 7-15.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

19) A. Kościółek, [2013], Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym –
uwagi na tle obowiązujących oraz projektowanych rozwiązań legislacyjnych, Monitor
Prawniczy, nr 13, s. 677-686.

20) A. Kościółek, [2013], Wzmocnienie pozycji dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
w świetle ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania
cywilnego, Przegląd Sądowy, nr 7-8, s. 90-103.

21) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2012], Nowelizacja kodeksu postępowania
cywilnego – wybrane zagadnienia – część I, Przegląd Sądowy, nr 5, s. 5-21.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

22) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2012], Nowelizacja kodeksu postępowania

cywilnego – wybrane zagadnienia– część II, Przegląd Sądowy, nr 6, s. 34-53.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

23) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2012], Jurisdictional Status of the Polish
Rechtspfleger, Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, nr 15, s. 7-28.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.
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24) A. Kościółek, [2012], Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym
w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16.09.2011 r., Monitor Prawniczy, nr 21,
s. 1135-1141.

25) A. Kościółek, [2012], Systemy automatycznego orzekania w sprawach cywilnych ze
szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, z. 11, s. 91-103.

Bc) Artykuły w pracach zbiorowych pod redakcją:
1) A. Kościółek, [2017], Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym,
[w:] M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia apellatum. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, s. 232-241.

2) A. Kościółek, [2017], Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w postępowaniu
wieczystoksięgowym, [w:] A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne.
Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, s. 77-88.

3) A. Kościółek, A. Zalesińska, [2017], Informatyzacja europejskich postępowań
transgranicznych a polskie regulacje procesowe, [w:] M. Kraska, S. Mamrot (red.),
Cyfrowe usługi publiczne w

Europie, Wydawca: Instytut Logistyki i

Magazynowania, s. 23-36.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

4) A. Kościółek, [2017], Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego, [w:] K.
Flaga-Gieruszyńska,

J.

Gołaczyński,

D.

Szostek

(red.),

E-obywatel,

E-

sprawiedliwość, E-usługi, Wydawnictwo C.H.BECK, s. 234-244.

5) A. Kościółek, [2017], Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle zmian
legislacyjnych, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka
(red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy,
Wydawnictwo Episteme, s. 161-182.

6) A. Kościółek, [2017], Dostęp do informacji o postępowaniu we współczesnym
modelu jawności postępowania, [w:] M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K.
Wygoda (red.), Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do
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informacji sądowej

- aspekty proceduralne, e-Wydawnictwo. Prawnicza i

Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 215-225.

7) A. Kościółek, [2016], Elektroniczne czynności procesowe – de lege lata i de lege
ferenda, [w:] K. Flaga – Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.),
Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H.
BECK, s. 29-45.

8) A. Kościółek, [2016], Wpływ rozporządzenia eIDAS na skuteczność elektronicznych
pism procesowych w postępowaniu cywilnym, [w:] K. Flaga – Gieruszyńska, J.
Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy
prawne, Wydawnictwo C.H.BECK, s. 23-33.

9) A. Kościółek, [2016], Elektroniczne czynności procesowe – wczoraj, dziś i jutro,
[w:] E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania
cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i
perspektywy, Currenda, s. 395-408.

10) A. Kościółek, [2016], Zasada jawności w świetle nowelizacji związanych z
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu
cywilnym. Zagadnienia wybrane, [w:] D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań
sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wydawnictwo KUL, s. 29-47.

11) A. Kościółek, A. Banaszewska, [2016], Automatyzacja czynności orzekania w
europejskim postępowaniu nakazowym, [w:] B. Śliwczyński, L. Łuczak –
Noworolnik (red.), e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Wydawca:
Instytut Logistyki i Magazynowanina, s. 37-52.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

12) A. Kościółek, [2016], Zarys polskiego sądownictwa polubownego w XX wieku, [w:]
Sądownictwo w Europie w XIX i XX wieku, red. E. Leniart, R. Świrgoń-Skok, W. P.
Wlaźlak,

Wydawnictwo:

Wydział

Prawa

i

Administracji

Rzeszowskiego, Bikstudio Krzysztof M. Szwaczka, s. 115-129.
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Uniwersytetu

13) A. Kościółek, R. Świrgoń-Skok, [2016], Arbitration as an alternative dispute
resolution method – from antiquity until the present day, [w:] B. Sitek, C. L.
Guillamón, A. Bauknecht, K. Ciućkowska-Leszczewicz, J. Szczerbowski, S. Kursa
(red.), Alternative Disputes Resolution: From Roman Law to Contemporary
Regulations, Wydawnictwo Naukowke SILVA RERUM, s. 23-37.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

14) A. Kościółek, [2015], Rzecznicy interesu społecznego w postępowaniu cywilnym,
[w:] D. Gil., E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś
i jutro. Tom 2, Wydawnictwo KUL, s. 89-104.

15) A. Kościółek, [2014], Dopuszczalność wydruku komputerowego jako dowodu w
postępowaniu cywilnym [w:] R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w
procesach

cywilnych,

gospodarczych

i

administracyjnych,

Wydawnictwo

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 61-69.

16) A. Kościółek, [2014], Cechy i zadania dobrego mediatora, [w:] J. Plis, A.
Arkuszewska (red.), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych,
Wolters Kluwer, s. 90-104.

17) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2014], Fazy i etapy mediacji [w:] J. Plis, A.
Arkuszewska (red.), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych,
Wolters Kluwer, s. 105-136.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

18) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2014], Udział prokuratora w postępowaniu
cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] K. Markiewicz, A. Torbus
(red.),

Postępowanie

rozpoznawcze w przyszłym

Kodeksie postępowania

cywilnego, Wydawnictwo C.H.BECK, s. 529-548.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

19) A. Kościółek, [2014], Skuteczność pism procesowych wnoszonych drogą
elektroniczną w sądowym postępowaniu cywilnym, [w:] D. Gil (red.), Skutki
czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Wydawnictwo KUL, s.
244-255.
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20) A. Kościółek, [2013], Nadzwyczajny charakter skargi kasacyjnej w postępowaniu
cywilnym a kasacji w postępowaniu karnym, [w:] D. Gil (red.), Szczególne środki
zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, Wydawnictwo KUL, s. 123-140.

21) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2012], Ireniczne formy zakończenia sporu
cywilnego, [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową
ochroną praw człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, s. 321-343.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

Bd) Glosy do orzeczeń
1) A. Kościółek, [2014], Dopuszczalność wniesienia środka odwoławczego drogą
elektroniczną. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r. (III CZP
9/12), Państwo i Prawo, nr 8, s. 127-133.

2) A. Kościółek, [2014], Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty a wdanie się w
spór. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca
2013 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, z. 15, s.
205-214.

3) A. Kościółek, [2014], Przerwanie biegu przedawnienia a umorzenie postępowania
na podstawie art. 50537 § 1 k.p.c. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.11.2013
r (III CZP 66/13), Glosa, nr 3, s. 63-68.

Be) Recenzje
1) A. Kościółek, [2012], Recenzja książki J. May: Obrona pozwanego w procesie
cywilnym przed sądem I instancji Warszawa 2012, Palestra, nr 1-2, s. 261-264.

Bf) Redakcje:
1) J.M. Łukasiewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), [2017], Wokół
problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wydawnictwo
Adam Marszałek, ss. 559.
Mój udział procentowy szacuję na 30%. Mój wkład w powstanie pracy polegał na
współudziale w selekcji artykułów oraz w przygotowaniu monografii do druku.
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Bg) Komentarze i poradniki:
1) A. Kościółek, [2017], Komentarz do artykułów 1205 - 1211 k.p.c., [w:] A.
Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art.
1096–1217, Wydawnictwo C.H. BECK, s. 658-675.

Bh) Inne publikacje
1) A. Kościółek, A. Arkuszewska, [2018], Bibliografia Postępowania Cywilnego za
rok 2016, Polski Proces Cywilny, nr 2, s. 270-313.
Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%.

Bi) Sprawozdania z konferencji:
1) A. Kościołek, [2017], Sprawozdanie z Seminarium Młodych Procesualistów
Cywilnych, Polski Proces Cywilny, nr 1, s. 142-155.

Bj) Artykuły naukowe i rozdziały w książkach opublikowane przed uzyskaniem
stopnia naukowego doktora
1) A. Kościółek, [2010], Informatyzacja czynności dowodowych w postępowaniu
cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji, Tom
LXXXII, s. 255-268.

2) A. Drzazga, [2008], Dostęp do informacji publicznej za pomocą elektronicznych
środków przekazu, [w:] Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, red. R.
Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 80-93.

3) A. Drzazga, [2008], Elektroniczne rejestry sądowe, [w:] R. Grabowski (red.),
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, s. 94-109.

4) A. Drzazga, [2008], Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych,
[w:] R. Grabowski (red.), Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 65-79.
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5) A. Drzazga, [2008], Przestępczość Internetowa, [w:] R. Grabowski (red.), Wpływ
Internetu

na

ewolucję

państwa

i

prawa,

Wydawnictwo

Uniwersytetu

Rzeszowskiego, s. 207-221.

6) A. Drzazga, [2008], Zawieranie umów przez Internet [w:] R. Grabowski (red.),
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, s. 133-149.

7) A. Drzazga, [2007], Inicjowanie postępowania cywilnego za pomocą Internetu,
Elektroniczny Biuletyn Naukowy Centrum Badań Problemów Prawnych i
Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, nr 4, s. 1-14.

8) A. Drzazga, [2006], Akt normatywny, orzeczenie sądowe oraz decyzja
administracyjna, jako źródło szkody, [w:] „Aktuálne otázky práva v postmodernej
spoločnosti (Actual questions of law in post-modern society) Koszyce 19 – 21 IV
2006, Tom I, Koszyce 2006, s. 62-73.

9) A. Drzazga, J. Sznajder, [2006], Klauzula rebus sic stantibus, Ius et Administratio,
Zeszyt 1, vol. 9, s. 179-196.

C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych,
ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych:
brak

D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z
rokiem opublikowania:
brak danych

E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS):
brak danych

F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS):
brak danych
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G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz
udział w takich projektach:
Brak

H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną:
1) Nagroda Forum Prawa Mediów Elektronicznych dla dr Anny Kościółek (uchwalona
przez Kolegium Nagrody w składzie: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek, prof.
nadzw. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. nadzw. dr hab. Piotr Stec, prof.
nadzw. dr hab. Przemysław Polański, prof. nadzw. dr hab. Marek Świerczyński,
Wydawnictwo C.H. Beck) za najlepszą monografię dotyczącą nowych technologii
pt. Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym [2016].

I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach
tematycznych:
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych uczestniczyłam w kilkudziesięciu
konferencjach naukowych wygłaszając podczas nich następujące referaty:

1) A. Kościółek, [2018], Zmiany w przepisach o zajęciu ruchomości w egzekucji
sądowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornicy sądowi i egzekucja
według projektowanych zmian ustawowych”, Białystok, 23 marca 2018 r.

2) A. Kościółek, [2017], Informatyzacja europejskich postępowań transgranicznych a
polskie regulacje procesowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cyfrowe
usługi publiczne w Europie", Poznań, 19 stycznia 2017 r.

3) A.

Kościółek,

[2017],

Elektroniczne

postępowanie

wieczystoksięgowe

-

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych,
Szczecin, 4-5 kwietnia 2017 r.

4) A. Kościółek, [2017], Dostęp do informacji o postępowaniu we współczesnym
modelu jawności postępowania - II Seminarium Młodych Procesualistów
Cywilnych, Katowice, 25 maja 2017 r.
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5) A. Kościółek, [2017], Upadek zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia dochodzenia
wierzytelności”, Rzeszów, 6 października 2017 r.

6) A. Kościółek, [2017], Zasada jawności postępowania a ochrona tajemnicy w
postępowaniu cywilnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona tajemnicy
w postępowaniu cywilnym i karnym”, Szczecin, 11 października 2017 r.

7) A. Kościółek, A. Banaszewska, [2016], Automatyzacja orzekania w europejskim
postępowaniu nakazowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „E-wymiar
sprawiedliwości w aspekcie europejskim”, Poznań, 14 stycznia 2016 r.

8) A. Kościółek, [2016], Forma czynności procesowych po nowelizacji z 10 lipca
2015 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dowody i postępowanie
dowodowe po nowelizacji KC i KPC z dnia 10 lipca 2015 r., Wrocław, 17 marca
2016 r.

9) A.

Kościółek,

[2016],

Wpływ

rozporządzenia

eIDAS

na

skuteczność

elektronicznych pism procesowych w postępowaniu cywilnym, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych "Europa
Cyfrowa", Opole, 6-7 kwietnia 2016 r.

10) A. Kościółek, [2016], Zasada jawności postępowania w świetle nowelizacji
związanych z informatyzacją postępowania cywilnego, Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji”,
Sandomierz, 25 kwietnia 2016 r.

11) A. Kościółek, [2016], Curator ventris – pozycja procesowa w postępowaniu
cywilnym. Zagadnienia wybrane - Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
"Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej", Supraśl 19-21 maja 2016 r.

12) A. Kościółek, [2016], Elektroniczne czynności procesowe po nowelizacji k.p.c. z
10.07.2015 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Zawody prawnicze wobec
informatyzacji postępowania cywilnego”, Szczecin, 10 czerwca 2016 r.
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13) A. Kościółek, [2016], Doręczenia w postępowaniu egzekucyjnym, Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych, Karpacz, 13-16
czerwca 2016 r.

14) A. Kościółek, [2016], Nowe możliwości rozpoznawania spraw na posiedzeniu
niejawnym - Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt” Postępowanie cywilne w
dobie przemian”, Wrocław, 1-2 października 2016 r.

15) A. Kościółek, [2016], Zajęcie nieruchomości w egzekucji sądowej - Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki
zmian”, Rzeszów, 7 października 2016 r.

16) A. Kościółek, [2016], Ewolucja pism procesowych w świetle informatyzacji
postępowania cywilnego, Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych nt.
„Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego”, Warszawa, 10 października
2016 r.

17) A. Kościółek, [2016], Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w
związku z czynnościami procesowymi podejmowanymi w postępowaniu cywilnym,
Konferencja nt. „Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej, nowe
oblicze wymiaru sprawiedliwości - ujęcie praktyczne”, Warszawa, 12 października
2016 r.

18) A. Kościółek, [2016], Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w postępowaniu
wieczystoksięgowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekucja sądowa z
nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian”, Białystok, 14 października 2016 r.

19) A.

Kościółek,

[2016],

Elektroniczne

postępowanie

wieczystoksięgowe,

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Informatyzacja sądownictwa w Polsce z
perspektywy 5 lat”, Wrocław, 24-25 października 2016 r.

20) A. Kościółek, [2016], Zasada jawności w postępowaniu w sprawach małżeńskich,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu
materialnym i procesowym”, Rzeszów, 7-8 listopada 2016 r.
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21) A. Kościółek, [2016], Informatization of civil proceedings in Poland with respect to
principle of its publicity, 14th International Conference "Cyberspace 2016", Brno,
25-26 listopada 2016 r.

22) A. Kościółek, [2015], Zabezpieczenie roszczeń z zakresu ochrony własności
przemysłowej przez zobowiązanie do udzielenia informacji, III Euroregionalna
Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej –
między teorią a praktyką”, Rzeszów, 16 stycznia 2015.

23) A. Kościółek, [2015], Rzecznicy interesu społecznego w postępowaniu cywilnym,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Role uczestników postępowań sądowych wczoraj, dziś i jutro", Sandomierz, 13 kwietnia 2015 r.

24) A. Kościółek, [2015], Arbitraż jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów
cywilnych od prawa rzymskiego do współczesności, VI Polsko-Hiszpańska
Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej "Alternatywne metody rozwiązywania
sporów cywilnych od prawa rzymskiego do współczesności", Warszawa, 6 czerwca
2015 r.

25) A. Kościółek, [2015], Elektroniczne czynności procesowe – wczoraj, dziś i jutro,
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „50-lecie
kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”, Wrocław, 1820 września 2015 r.

26) A. Kościółek, [2015], Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle zmian
legislacyjnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie
Upominawcze. Doświadczenia i Perspektywy", Lublin, 15-16 października 2015 r.

27) A. Kościółek, [2015], Zarys polskiego sądownictwa polubownego w XX w.,
Ogólnopolska konferencja naukowa „Sądownictwo w Europie w XIX i XX w.",
Rzeszów, 15–16 października 2015 r.

28) A. Kościółek, [2015], Skuteczność pism procesowych wnoszonych drogą
elektroniczną w sądowym postępowaniu cywilnym - Ogólnopolska Konferencja
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naukowa "Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich,
Sandomierz, 7 kwietnia 2014 r.

29) A. Kościółek, [2015], Dopuszczalność wydruku komputerowego jako dowodu w
postępowaniu

cywilnym,

Ogólnopolska

Konferencja

Prawa

Procesowego

"Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych", Olsztyn 8-9 maja 2014
r.

30) A. Kościółek, [2014], Elektroniczna mediacja w sprawach cywilnych, II
Euroregionalna Konferencja Naukowa „Mediacja – między teorią a praktyką”,
Rzeszów, 15 maja 2014 r.

31) A. Kościółek, [2014], Elektroniczne czynności procesowe – de lege lata i de lege
ferenda,Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Informatyzacja postępowania
cywilnego. Teoria i praktyka”, Szczecin, 5 listopada 2014 r.

32) A. Kościółek, A. Arkuszewska [2014], Pozycja ustrojowa i procesowa
referendarza – de lege lata i de lege ferenda, Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Referendarz w postępowaniach sądowych", Warszawa, 21 listopada 2014 r.

33)

A.

Kościółek,

[2013],

Nadzwyczajny

charakter

skargi

kasacyjnej

w

postępowaniu cywilnym a kasacji w postępowaniu karnym, Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym”, Stalowa
Wola, 11 marca 2013 r.

A. Kościółek, A. Arkuszewska [2014], Ireniczne formy zakończenia sporu

34)

cywilnego, II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt.
„Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn, 7-8 maja 2012 r.

III. Dorobek

dydaktyczny

i

popularyzatorski

oraz

informacja

o

współpracy

międzynarodowej habilitanta:

Aa)

Uczestnictwo

w

programach

europejskich

oraz

innych

programach

międzynarodowych i krajowych:
1) „Erasmus”, program Unii Europejskiej [2011]: tygodniowy pobyt dydaktyczno15

naukowy w Wielkiej Brytanii (the Staffordshire University), podczas którego
przeprowadziłam cykl wykładów w języku angielskim na temat wykorzystania
nowoczesnych technologii w postępowaniu sądowym oraz odbyłam kwerendę
biblioteczną.
2) „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, projekt współfinansowany przez Unię
Europejską

w

Dwutygodniowy

ramach
pobyt

Europejskiego

Funduszu

dydaktyczno-naukowy

w

Społecznego
Wielkiej

[2014].

Brytanii

(the

Staffordshire University), którego celem było zdobycie dodatkowych umiejętności
przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej oraz wymiana
doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia.
3) „Erasmus+”, program Unii Europejskiej [2015]: tygodniowy pobyt dydaktycznonaukowy w Republice Czeskiej (Univerzita Karlova v Pradze), podczas którego
przeprowadziłam cykl wykładów w języku angielskim na temat prawa
postępowania cywilnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego
aktualnych problemów; uczestniczyłam w charakterze eksperta w seminarium
doktorskim z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz odbyłam kwerendę
biblioteczną.
4) „Erasmus+”, program Unii Europejskiej [2016]: tygodniowy pobyt dydaktycznonaukowy w Portugalii (Universidade de Lisboa), podczas którego przeprowadziłam
cykl wykładów w języku angielskim na temat prawa postępowania cywilnego w
Polsce, uczestniczyłam w charakterze eksperta w seminarium doktorskim z zakresu
sądowej ochrony dóbr osobistych oraz odbyłam kwerendę biblioteczną.
5) Program międzynarodowej współpracy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem
Rzeszowskim a Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie [2017]:
tygodniowy pobyt dydaktyczno-naukowy, podczas którego przeprowadziłam cykl
wykładów w języku polskim oraz angielskim na temat informatyzacji prawa
postępowania cywilnego w perspektywie prawnoporównawczej oraz odbyłam
kwerendę biblioteczną.

Ab)

Uczestnictwo

w

programach

europejskich

oraz

innych

programach

międzynarodowych i krajowych przed uzyskaniem stopnia doktora:
1) „Erasmus”, program Unii Europejskiej [2007]: tygodniowy pobyt dydaktycznonaukowy w Wielkiej Brytanii (the Staffordshire University), podczas którego
przeprowadziłam cykl wykładów w języku angielskim na temat wykorzystania
nowoczesnych technologii w postępowaniu sądowym oraz odbyłam kwerendę
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biblioteczną.
2) „Erasmus”, program Unii Europejskiej [2007]: tygodniowy pobyt dydaktycznonaukowy w Hiszpanii (Zaragozza Universidad), podczas którego przeprowadziłam
cykl wykładów w języku angielskim na temat prawa postępowania cywilnego w
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w sprawach małżeńskich
oraz odbyłam kwerendę biblioteczną.
3) „Erasmus”, program Unii Europejskiej [2008]: tygodniowy pobyt dydaktycznonaukowy w Wielkiej Brytanii (the Staffordshire University), podczas którego
przeprowadziłam cykl wykładów w języku angielskim na temat prawa
nowoczesnych technologii oraz prawa postępowania cywilnego w Polsce oraz
odbyłam kwerendę biblioteczną.
4) „Erasmus”, program Unii Europejskiej [2009]: tygodniowy pobyt dydaktycznonaukowy w Wielkiej Brytanii (the Staffordshire University), podczas którego
przeprowadziłam cykl wykładów w języku angielskim na temat informatyzacji
postępowania cywilnego w Polsce oraz odbyłam kwerendę biblioteczną.

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:
1) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Procedura cywilna w dobie przemian,
Rzeszów, 28 maja 2018 r., otwarcie konferencji, przewodniczenie jednej z sesji,
udział w dyskusji.

2) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornicy sądowi i egzekucja według
projektowanych zmian ustawowych”, Białystok, 23 marca 2018 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

3) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cyfrowe usługi publiczne w Europie",
Poznań, 19 stycznia 2017 r., uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji.

4) Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych,
Szczecin, 4-5 kwietnia 2017 r., uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji.

5) II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, Katowice, 25 maja 2017 r.,
uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji.
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6) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia
dochodzenia wierzytelności”, Rzeszów, 6 października 2017 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

7) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona tajemnicy

w postępowaniu

cywilnym i karnym”, Szczecin, 11 października 2017 r., uczestnictwo z referatem.

8) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „E-wymiar sprawiedliwości w aspekcie
europejskim”, Poznań, 14 stycznia 2016 r., uczestnictwo z referatem.

9) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dowody i postępowanie dowodowe po
nowelizacji KC i KPC z dnia 10 lipca 2015 r., Wrocław 17 marca 2016 r.,
uczestnictwo z referatem.

10) Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych
"Europa Cyfrowa", Opole, 6-7 kwietnia 2016 r., uczestnictwo z referatem.

11) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zasady postępowań sądowych w świetle
ostatnich nowelizacji”, Sandomierz, 25 kwietnia 2016 r., uczestnictwo z referatem,
udział w dyskusji.

12) Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Rodzina a prawo w cywilizacji
chrześcijańskiej", Supraśl 19-21 maja 2016 r., uczestnictwo z referatem, udział w
dyskusji.

13) Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Zawody prawnicze wobec informatyzacji
postępowania cywilnego”, Szczecin, 10 czerwca 2016 r., uczestnictwo z referatem.

14) Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych,
Karpacz, 13 - 16 czerwca 2016 r., uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji,
udział w panelu szkoleniowym dla komorników.

15) Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Postępowanie cywilne w dobie
przemian”, Wrocław 1-2 października 2016 r., uczestnictwo z referatem, udział w
dyskusji.
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16) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekucja sądowa z nieruchomości.
Podstawowe kierunki zmian”, Rzeszów 7 października 2016 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

17) Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych nt. „Problemy ewolucji prawa
postępowania cywilnego”, Warszawa, 10 października 2016 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

18) Konferencja nt. „Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej, nowe
oblicze wymiaru sprawiedliwości - ujęcie praktyczne”, Warszawa, 12 października
2016 r., uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji.

19) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekucja sądowa z nieruchomości.
Podstawowe kierunki zmian”, Białystok, 14 października 2016 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

20) Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Informatyzacja sądownictwa w Polsce z
perspektywy 5 lat”, Wrocław, 24-25 października 2016 r., uczestnictwo z
referatem.

21) Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu
materialnym i procesowym”, Rzeszów, 7-8 listopada 2016 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

22) 14th International Conference "Cyberspace 2016", Brno, 25 - 26 listopada 2016 r.,
uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji.

23) III Euroregionalna Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania prawa
własności intelektualnej – między teorią a praktyką”, Rzeszów, 16 stycznia 2015,
uczestnictwo z referatem.

24) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Role uczestników postępowań sądowych wczoraj, dziś i jutro", Sandomierz, 13 kwietnia 2015 r., uczestnictwo z referatem.
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25) VI Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej "Alternatywne
metody

rozwiązywania

sporów

cywilnych

od

prawa

rzymskiego

do

współczesności", Warszawa, 6 czerwca 2015 r., uczestnictwo z referatem.

26) Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego „50-lecie
kodeksu postępowania cywilnego – doświadczenia i perspektywy”, Wrocław 18-20
września 2015 r., uczestnictwo z referatem, udział w dyskusji.

27) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.
Doświadczenia i Perspektywy", Lublin, 15-16 października 2015 r., uczestnictwo z
referatem.

28) Ogólnopolska konferencja naukowa „Sądownictwo w Europie w XIX i XX w.",
Rzeszów, 15–16 października 2015 r., uczestnictwo z referatem.

29) Ogólnopolska Konferencja naukowa "Skutki czynności procesowych w świetle
standardów europejskich (Sandomierz, 7 kwietnia 2014), uczestnictwo z referatem.

30) Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego "Dowodzenie w procesach
sądowych i administracyjnych", Olsztyn 8-09 maja 2014 r., uczestnictwo z
referatem, udział w dyskusji.

31) II Euroregionalna Konferencja Naukowa „Mediacja – między teorią a praktyką”,
Rzeszów, 15 maja 2014 r., uczestnictwo z referatem.

32) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Informatyzacja postępowania cywilnego.
Teoria i praktyka”, Szczecin, 5 listopada 2014 r., uczestnictwo z referatem.

33) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Referendarz w postępowaniach sądowych",
Warszawa, 21 listopada 2014 r., uczestnictwo z referatem.

34) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu
komparatystycznym”, Stalowa Wola, 11 marca 2013 r., uczestnictwo z referatem.
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35) II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Problemy
z sądową ochroną praw człowieka", Olsztyn, 7-8 maja 2012 r., uczestnictwo z
referatem.

C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych:
1) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
nt. Procedura cywilna w dobie przemian, Rzeszów, 28 maja 2018 r.
2) Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, Rzeszów, 6
października 2017 r.
3) Członek Komitetu Organizacyjnego II Seminarium Młodych Procesualistów
Cywilnych nt. „Zasady procesowe i środki zaskarżenia”, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego - Katowice, 25 maja 2017 r.
4) Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian, Rzeszów, 7
października 2016 r.;
5) Członek Komitetu Organizacyjnego I Seminarium Młodych Procesualistów
Cywilnych nt. „Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego”, Siedziba Sądu
Najwyższego - Warszawa, 10 października 2016 r.

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H:
1) Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego drugiego stopnia za uzyskanie
stopnia doktora przed 30 rokiem życia [2011].

E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych:
brak

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych
ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami,
innymi niż wymienione w pkt II G:
brak

G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:
brak
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H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz
towarzystwach naukowych:
1) Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych (TNPC) [2013 – nadal].

I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki:

Ia) Osiągnięcia dydaktyczne
1) Prowadzenie szkoleń z zakresu Postępowania cywilnego dla aplikantów Izby
Komorniczej w Rzeszowie [2015-nadal].

2) Prowadzenie wykładu z przedmiotu „Prawo cywilne” dla słuchaczy studiów
podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa ” prowadzonych
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2017 –
nadal].

3) Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Postępowanie cywilne” na kierunku prawo
(studia stacjonarne), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
[2015-nadal].

4) Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Postępowanie cywilne” na kierunku prawo
(studia

niestacjonarne),

Wydział

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu

Rzeszowskiego [2013-2015].

5) Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego z umowami w
administracji” na kierunku administracja (studia stacjonarne), Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2013-nadal].

6) Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego z umowami w
administracji” na kierunku administracja (studia niestacjonarne), Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2013-nadal].

7) Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Umowy w administracji” na kierunku
administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne), Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego [2015-2016].
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8) Prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów zagranicznych z
przedmiotu „Civil Procedure”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego [2016-nadal].
9) Prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów zagranicznych z
przedmiotu „Civil law: general part and property law”, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2013-2016].

10) Prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów zagranicznych z
przedmiotu „Civil law: obligations and inheritance law”, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2013-2016].

11) Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Postępowanie cywilne” na kierunku prawo
(studia stacjonarne), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
[2012-nadal].
12) Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego z umowami w
administracji” na kierunku administracja (studia stacjonarne), Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2013-2016].
13) Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Umowy w administracji” na kierunku
administracja (studia stacjonarne), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego [2015-2018].
14) Promotor 23 prac licencjackich na kierunku administracja (studia stacjonarne) z
zakresu prawa cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego [2014-nadal].

Ib Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki
1) Przedstawiciel Zakładu Prawa Cywilnego w corocznych Dniach Otwartych
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [Rzeszów, 20122013].
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J) Opieka naukowa nad studentami:

1) Współtwórca i opiekun naukowy Koła Naukowego Postępowania Cywilnego
działającego przy Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego [2014 - nadal].

2) Opiekun studentów na kierunku prawo, administracja, europeistyka Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbywających praktyki zawodowe
[2008-2012].

3) Promotor 20 prac licencjackich z zakresu prawa cywilnego na kierunku administracja
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego [2014-nadal].

K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego:
brak

L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:
1) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Kosice, Republika Słowacji [01.08.2015 –
31.08.2015:

miesięczny

staż

naukowy

poświęcony

odbyciu

kwerendy

bibliotecznej oraz konsultacji naukowych z pracownikami Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Koszycach.

2) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Kosice, Republika Słowacji [01.10.2017 –
31.01.2018: czteromiesięczny staż naukowo-dydaktyczny, podczas którego
odbyłam kwerendę biblioteczną, uczestniczyłam w konsultacjach naukowych z
pracownikami Wydziału Prawa Uniwersytetu w Koszycach oraz prowadziłam
szereg zajęć z zakresu Postępowania cywilnego.

M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie:
brak

N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych:
1) Członek Jury IV Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych
o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z
dziedziny postępowania cywilnego za rok akademicki 2015/2016 [2017].
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