Załącznik nr 5

dr Lidia Brodowski
Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

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:
Autorstwo monografii pt.: Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego.
B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:
1) Brodowski Lidia, 2019, Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 302, ISBN 978-83-7996-656-1.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyborze problemu badawczego i opracowaniu
nowego

teoretycznego

ujęcia

problemu

przedstawionego

w

monografii,

wyborze

odpowiedniej metodologii ujęcia problemu badawczego, ustaleniu dotychczasowego dorobku
doktryny w zakresie analizowanej tematyki, zgromadzeniu dostępnej literatury i materiałów
źródłowych, zgromadzeniu orzeczeń sądów międzynarodowych oraz krajowych wyborze
optymalnych metod badawczych, napisaniu monografii, opracowaniu technicznym pracy,
uzyskaniu gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na wydanie monografii oraz
wydaniu monografii przy udziale profesjonalnego wydawnictwa.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
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II. Wykaz innych (niewchodzących 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:
Redakcja prac zbiorowych:
1. Brodowski Lidia, Kuźniar - Kwiatek Dagmara (red.), 2015, Unia Europejska a prawo
międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna
Wydawnicza „Zimowit”, ss. 419.
Mój wkład w powstanie pracy polegał na opracowaniu jej koncepcji, wyborze i zaproszeniu
autorów, napisaniu wstępu, zredagowaniu wybranej literatury przedmiotu, przygotowaniu
pracy do druku, uzyskaniu gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na jej wydanie
oraz wydaniu przy udziale profesjonalnego wydawnictwa.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
2. Brodowski Lidia, Dynia Elżbieta (red.), 2017, Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 299.
Mój wkład w powstanie pracy polegał na opracowaniu jej koncepcji, wyborze i zaproszeniu
autorów, napisaniu wstępu, zredagowaniu wybranej literatury przedmiotu, przygotowaniu
pracy do druku, uzyskaniu gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na jej wydanie
oraz wydaniu przy udziale profesjonalnego wydawnictwa.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
3. Brodowski Lidia, Kuźniar Dagmara (red.), 2019, Prawo narodów do samostanowienia
w teorii i praktyce międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, (status
przyjętej do druku).
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Mój wkład w powstanie pracy polegał na opracowaniu jej koncepcji, wyborze i zaproszeniu
autorów, napisaniu wstępu, zredagowaniu wybranej literatury przedmiotu, przygotowaniu
pracy do druku, uzyskaniu gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na jej wydanie
oraz wydaniu przy udziale profesjonalnego wydawnictwa.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.

Artykuły i rozdziały w monografiach:
1. Hałoń - Chełpa Lidia, 2003, Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu
przestępczości zorganizowanej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria
prawnicza, Prawo 1”, Rzeszów, nr 7, s. 115–130.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
2. Hałoń-Chełpa Lidia, 2004, Podstawy prawne ekstradycji, „Ius Et Administratio, Facultas
Iuridica Universitatis Ressoviensis”, Rzeszów, zeszyt 1, s. 121–134.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
3. Hałoń-Chełpa Lidia, 2004, Prawnomiędzynarodowe zasady wydawania i ograniczenia
wydawania osób w drodze ekstradycji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Seria prawnicza, Prawo 2”, Rzeszów, nr 15, s. 81–105.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
4. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2010, Ekstradycja a dostarczenie w prawie
międzynarodowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria prawnicza,
Prawo 9”, Rzeszów, nr 64, s. 23 - 32.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
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napisaniu jej części dotyczącej pojęcia i elementów charakteryzujących instytucję ekstradycji
i podsumowania oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
5. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2011, Polityczny charakter przestępstwa
jako negatywna przesłanka ekstradycji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Seria prawnicza, Prawo 10”, Rzeszów, nr 71, s. 24–38.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej wprowadzenia i części dotyczącej istoty, a także procesu ewolucji zasady
niewydawania przestępców politycznych oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
6. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2012, Regulacje Rady Europy dotyczące
zwalczania terroryzmu, [w:] H. Zięba-Załucka, T. Bąk (red.), „Terroryzm a prawa
człowieka”, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu,
Kraków–Rzeszów–Zamość, s. 87–104.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej części dotyczącej analizy postanowień umów międzynarodowych pośrednio
związanych ze zwalczaniem terroryzmu i podsumowania oraz udziale w opracowaniu jej do
druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
7. Brodowski Lidia, 2013, Zasada ne bis in idem w kontekście ekstradycji, „Studia Prawnicze
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Lublin, nr 1 (53), s. 21–36.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
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8. Brodowski Lidia, 2013, Problemy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej
w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Seria prawnicza, Prawo 13”, Rzeszów, nr 78, s. 17–33.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
9. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2014, Ochrona uchodźców w świetle polityki
azylowej Unii Europejskiej, [w:] S. Pelc (red.), „Prawa człowieka w kontekście sytuacji
uchodźców w Europie”, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów,
s. 58–74.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej wprowadzenia i części dotyczącej procesu kształtowania polityki azylowej Unii
Europejskiej oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
10. Brodowski Lidia, 2015, Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji,
„Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Lublin, nr 1(61), s. 31–58.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
11. Brodowski Lidia, 2015, Ewolucja instytucji ekstradycji w prawie Unii Europejskiej, [w:]
L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), „Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe.
Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni”, Oficyna Wydawnicza „Zimowit”,
Rzeszów, s. 17–26.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
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12. Brodowski Lidia, Pączek Marcin, 2015, Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego
jako forma realizacji prawa do obrony, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, Warszawa, nr 4,
s. 5–18.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej części dotyczącej ataku przy wykorzystaniu uprowadzonego samolotu
pasażerskiego w ujęciu napaści zbrojnej i warunków zestrzelenia samolotu pasażerskiego
w wykonywaniu prawa do samoobrony oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 70%.
13. Brodowski Lidia, Pączek Marcin, 2015, Zarządzanie poziomem hałasu lotniczego w Unii
Europejskiej - aspekty prawnomiędzynarodowe, [w:] E. Dynia, P. Cieciński (red.), „Aktualne
problemy prawa lotniczego”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów,
s. 105–115.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej wprowadzenia i części dotyczącej działań podejmowanych na forum
międzynarodowym w celu redukcji poziomu hałasu lotniczego oraz udziale w opracowaniu jej
do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 70%.
14. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2016, Tranzyt lotniczy osoby ekstradowanej
w świetle prawa międzynarodowego, [w:] E. Dynia, D. Kuźniar-Kwiatek (red.),
„Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i technologie”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 78–89.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej części dotyczącej formy wniosku o tranzyt oraz warunków jego realizacji przez
terytoria państw trzecich i podsumowania oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
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15. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2016, Międzynarodowy Trybunał Karny przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] E. Leniart, R. Świrgoń-Skok, W. P. Wlaźlak
(red.), „Sądownictwo w Europie w XIX i XX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Kraków, s. 189 - 208.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu uwag wprowadzających i części dotyczącej organizacji i jurysdykcji MTK oraz
udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
16. Brodowski Lidia, 2016, Azyl a ekstradycja, [w:] „Prawo i Polityka”, Lublin, t. 7,
s. 100–119.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
17. Brodowski Lidia, 2017, Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń cybernetycznych dla
żeglugi powietrznej, [w:] E. Dynia, L. Brodowski (red.), „Prawo lotnicze i kosmiczne oraz
technologie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 26–36.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
18. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2017, Wspólny Europejski System Azylowy
- założenia i perspektywy, [w:] A. M. Kosińska (red.), „W obliczu kryzysu. Przyszłość
polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej”, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 71–98.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej części dotyczącej analizy postanowień dyrektywy proceduralnej, dyrektywy
recepcyjnej i podsumowania oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
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19. Brodowski Lidia, 2017, Zakaz tortur lub poniżającego traktowania albo karania
w kontekście ekstradycji – zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa ETPCZ, [w:] B. Kuźniak,
M. Ingelević-Citak (red), „Ius Cogens Soft Law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego
publicznego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 147–159.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
20.

Brodowski

Lidia,

Kuźniar-Kwiatek

Dagmara,

2017,

Ekstradycyjny

charakter

przestępstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria prawnicza, Prawo 21”,
Rzeszów, zeszyt 97, s. 11–30.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej wstępu i części dotyczącej analizy metod kwalifikacji przestępstw
ekstradycyjnych stosowanych w umowach międzynarodowych oraz udziale w opracowaniu jej
do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
21. Brodowski Lidia, 2017, Reforma Zgromadzenia Ogólnego jako warunek zwiększenia
efektywności Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes,
J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, Wojciech Sz. Staszewski (red.)
„System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy”, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa, s. 135–148.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
22. Brodowski Lidia, 2018, Prawne uregulowania lotniczego międzynarodowego transportu
zwłok lub szczątków ludzkich, [w:] E. Dynia, A. Marcisz-Dynia (red.), „Prawne i techniczne
aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 43–53.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
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23. Brodowski Lidia, 2018, Sources of extradition law in the legal system of the European
Union, [w:] „Wrocław Review of Law, Administration & Economics”, Wrocław, vol 8, no 2,
s. 463–478.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
24. Brodowski Lidia, 2018, Sukcesja państw w odniesieniu do odpowiedzialności –
zarys problematyki, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz (red.), „Prawo międzynarodowe – idee
a rzeczywistość”, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 449 - 463.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
25. Brodowski Lidia, 2018, Zasada specjalności w kontekście ekstradycji, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes (red.), „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego
i krajowego”, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 353 - 371.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
26. Brodowski Lidia, 2019, Wpływ konfliktów zbrojnych na traktaty – kilka uwag w związku
z zakończeniem prac kodyfikacyjnych przez Komisje Prawa Międzynarodowego ONZ, [w:]
status przyjętej do druku.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
27. Brodowski Lidia, 2019, Mechanizm uproszczonej procedury ekstradycyjnej, [w:] status
przyjętej do druku.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
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28. Brodowski Lidia, 2019, Godność człowieka a międzynarodowe standardy biomedyczne zarys problematyki, [w:] status przyjętej do druku.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
Glosy:
1. Brodowski Lidia, Pączek Marcin, 2016, Problemy techniczne statku powietrznego
a klauzula "nadzwyczajnych okoliczności" jako podstawa zwolnienia przewoźnika lotniczego
z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia lotów. Glosa do wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C-257/14
Corina van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, „Internetowy
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria Regulacyjna”, Warszawa, nr 2(5),
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 144–150.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współautorstwie pomysłu na publikację i jej
koncepcji, udziale w opracowaniu metodyki badawczej, doborze części piśmiennictwa,
napisaniu jej części dotyczącej ustaleń prawnych Trybunału Sprawiedliwości i komentarza
oraz udziale w opracowaniu jej do druku.
Mój udział procentowy szacuję na 70%.
Sprawozdania pokonferencyjne:
1. Brodowski Lidia, 2004, Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym
państw członkowskich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Warszawa, 24–25
października 2003 rok, „Studia Iuridica Lublinensia”, tom IV, Lublin, s. 264.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
2. Brodowski Lidia, 2008, Czy prawo rozwiązuje problemy współczesnego świata?
Sprawozdanie z Konferencji „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego
świata”, która odbyła się w Jasionce, w dniach 16–19 września 200 roku, „Gazeta
Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, nr 6, s. 17–19.
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w całości.
Mój udział procentowy szacuję na 100%.
3. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2017, Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej
Konferencji prawa i technologii lotniczych oraz technicznych, która odbyła się w Rzeszowie
w dniach 25–26 kwietnia 2017 roku, [w:] „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, nr 3,
s. 36–37.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w połowie.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
Recenzje:
1. Lidia Brodowski, 2017, Recenzja artykułu Wątpliwości dotyczące stanu prawnego
w odniesieniu do krajowego lotniczego przewozu osób, złożonego do „Internetowy
Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria Regulacyjna” 2017, Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Inne:
1. Brodowski Lidia, Dagmara Kuźniar-Kwiatek, 2015, Przedmowa, [w:] L. Brodowski,
D. Kuźniar-Kwiatek (red.), „Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga
jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni”, Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, Rzeszów,
s. 7.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w połowie.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
2. Brodowski Lidia, Dagmara Kuźniar-Kwiatek, 2015, Słowo o jubilatce, [w:] L. Brodowski,
D. Kuźniar-Kwiatek (red.), „Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe. Księga
jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni”, Oficyna Wydawnicza „Zimowit”, Rzeszów,
s. 9–10.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w połowie.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
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3. Brodowski Lidia, Dynia Elżbieta, 2017, Wstęp, [w:] E. Dynia, L. Brodowski (red.), „Prawo
lotnicze i kosmiczne oraz technologie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów, s. 7.
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na napisaniu jej w połowie.
Mój udział procentowy szacuję na 50%.
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
G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział
w takich projektach:
brak
H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną:
brak
I)

Wygłoszenie

referatów

na

międzynarodowych

i

krajowych

konferencjach

tematycznych:
1. Brodowski Lidia, Pączek Marcin, 2013, Zarządzanie poziomem hałasu lotniczego w Unii
Europejskiej – aspekty prawnomiędzynarodowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na
temat Aktualne problemy prawa lotniczego, Rzeszów.
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2. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2013, Ochrona uchodźców w świetle polityki
azylowej Unii Europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Prawa
Człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie, Rzeszów.
3. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2015, Tranzyt lotniczy osoby ekstradowanej
w świetle prawa międzynarodowego, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Air
law and technology. Prawo lotnicze i kosmiczne oraz Forum Technologii, Rzeszów.
4. Brodowski Lidia, 2015, Wpływ prawa Unii Europejskiej na instytucję ekstradycji,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego
i Prawa Europejskiego na temat Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe, Baranów
Sandomierski.
5. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2016, Wspólny Europejski System Azylowyzałożenia i perspektywy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Przyszłość polityki
imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, Lublin.
6. Brodowski Lidia, 2016, Azyl a ekstradycja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa na
temat Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne
państw członkowskich, Lublin.
7. Brodowski Lidia, 2016, Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń cybernetycznych dla
żeglugi powietrznej, „IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz
Kosmicznych”, Rzeszów.
8. Brodowski Lidia, 2016, Zakaz tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo
karania w kontekście ekstradycji – zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa ETPCZ,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego
na temat Ius cogens – soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków.
9. Brodowski Lidia, 2016, Reforma Zgromadzenia Ogólnego jako warunek zwiększenia
efektywności Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na
temat System Narodów Zjednoczonych z Polskiej Perspektywy, Warszawa.
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10. Brodowski Lidia, 2017, Prawne uregulowania lotniczego międzynarodowego transportu
zwłok lub szczątków ludzkich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „V Konferencja
Lotnicza 2017”, Rzeszów.
11. Brodowski Lidia, 2017, Sukcesja państw w odniesieniu do odpowiedzialności - zarys
problematyki,

Ogólnopolska

Konferencja

Naukowa

na

temat

Współczesne

prawo

międzynarodowe – idee a rzeczywistość, połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa
Międzynarodowego, Międzyzdroje.
12.

Brodowski

Lidia,

2018,

Mechanizm

uproszczonej

procedury

ekstradycyjnej,

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Prawo międzynarodowe teoria a praktyka
połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, Białystok–Wilno.

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy
międzynarodowej habilitanta:
A) Uczestnictwo

w

programach

europejskich

oraz

innych

programach

międzynarodowych i krajowych:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, UR - nowoczesność i przyszłość regionu, Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3–10 kwietnia 2011 r., staż naukowy realizowany w The Staffordshire University, na
Wydziale Staffordshire Law School.
B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:
1. Brodowski Lidia, 2012, udział w dyskusji, II Otwarta Konferencja na temat Przeszczep
szansą na drugie życie, Rzeszów.
2. Brodowski Lidia, Pączek Marcin, 2013, referat Zarządzanie poziomem hałasu lotniczego
w Unii Europejskiej – aspekty prawnomiędzynarodowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa
na temat Aktualne problemy prawa lotniczego, Rzeszów.
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3. Brodowski Lidia, Kuźniar - Kwiatek Dagmara, 2013, referat Ochrona uchodźców w świetle
polityki azylowej Unii Europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Prawa
Człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie, Rzeszów.
4. Brodowski Lidia, 2013, udział w dyskusji, III Otwarta Konferencja na temat Przeszczep
szansą na drugie życie, Rzeszów.
5. Brodowski Lidia, 2014, udział w dyskusji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd
Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na temat Prawo
organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata, Kroczyce.
6. Brodowski Lidia, 2014, udział w dyskusji, IV Otwarta Konferencja na temat Przeszczep
szansą na drugie życie, Rzeszów.
7. Brodowski Lidia, Kuźniar-Kwiatek Dagmara, 2015, referat Tranzyt lotniczy osoby
ekstradowanej w świetle prawa międzynarodowego, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
na temat Air law and technology. Prawo lotnicze i kosmiczne oraz Forum Technologii,
Rzeszów.
8. Brodowski Lidia, 2015, referat Wpływ prawa Unii Europejskiej na instytucję ekstradycji,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego
i Prawa Europejskiego na temat Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe, Baranów
Sandomierski.
9. Brodowski Lidia, 2015, udział w dyskusji, V Konferencja Naukowa na temat Przeszczep
szansą na drugie życie, zorganizowana w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji”,
Rzeszów.
10. Brodowski Lidia, 2015, udział w dyskusji, Konferencja Naukowa na temat Nowe polskie
prawo konsularne, Kraków.
11. Brodowski Lidia, Kuźniar - Kwiatek Dagmara, 2016, referat Wspólny Europejski System
Azylowy-założenia i perspektywy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Przyszłość
polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, Lublin.
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12. Brodowski Lidia, 2016, udział w dyskusji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat
Aktualne problemy polityki migracyjnej UE, Rzeszów.
13. Brodowski Lidia, 2016, referat Azyl a ekstradycja, Międzynarodowa Konferencja
Naukowa na temat Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo
wewnętrzne państw członkowskich, Lublin.
14. Brodowski Lidia, 2016, referat Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń cybernetycznych
dla żeglugi powietrznej, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz
Kosmicznych, Rzeszów.
15. Brodowski Lidia, 2016, referat Zakaz tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania
albo karania w kontekście ekstradycji – zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa ETPCZ,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego
na temat Ius cogens - soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków.
16. Brodowski Lidia, 2016, udział w dyskusji, VI Konferencja Naukowa na temat Przeszczep
szansą na drugie życie, zorganizowana w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji”,
Rzeszów.
17. Brodowski Lidia, 2016, referat Reforma Zgromadzenia Ogólnego jako warunek
zwiększenia efektywności Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ogólnopolska Konferencja
Naukowa na temat System Narodów Zjednoczonych z Polskiej Perspektywy, Warszawa.
18. Brodowski Lidia, 2016, udział w dyskusji, Konferencja Naukowa na temat
Transplantacja – jestem na tak!, Rzeszów.
19. Brodowski Lidia, 2017, udział w dyskusji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat
Wpływ międzynarodowych instytucji konwencyjnych na przestrzeganie przez państwa praw
człowieka, Rzeszów.
20. Brodowski Lidia, 2017, referat Prawne uregulowania lotniczego międzynarodowego
transportu zwłok lub szczątków ludzkich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat
V Konferencja Lotnicza, Rzeszów.
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21. Brodowski Lidia, 2017, referat Sukcesja państw w odniesieniu do odpowiedzialności –
zarys problematyki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Współczesne prawo
międzynarodowe – idee a rzeczywistość, połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa
Międzynarodowego, Międzyzdroje.
22. Brodowski Lidia, 2017, udział w dyskusji, Otwarta Konferencja Naukowa na temat
Przeszczep szansą na drugie życie zorganizowana w ramach „Rzeszowskiego Święta
Transplantacji”, Rzeszów.
23. Brodowski Lidia, 2017, udział w dyskusji, II Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna, Rzeszów.
24. Brodowski Lidia, 2018, udział w dyskusji, redakcja monografii Brodowski Lidia, Kuźniar
Dagmara (red.), Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Prawo narodów do samostanowienia w teorii
i praktyce międzynarodowej, Rzeszów.
25. Brodowski Lidia, 2018, udział w dyskusji, Międzynarodowa VI Konferencja Prawa
Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii – Nowe Wyzwania, Rzeszów.
26. Brodowski Lidia, 2018, referat Mechanizm uproszczonej procedury ekstradycyjnej,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Prawo międzynarodowe teoria a praktyka
połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, Białystok–Wilno.
27. Brodowski Lidia, 2018, udział w dyskusji, VII Konferencja Naukowa na temat Przeszczep
szansą na drugie życie, zorganizowana w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji”,
Rzeszów.
C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji
naukowych:
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Europejskie standardy ochrony praw
człowieka a polski wymiar sprawiedliwości, zorganizowana w dniach 13–14 maja 2004 roku
w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
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2. Konferencja Naukowa na temat Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego
świata, zorganizowana w dniach 16–19 września 2008 roku w Jasionce, sekretarz komitetu
organizacyjnego, członek komitetu naukowego.
3. I Otwarta Konferencja na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana w dniu
16 marca 2011 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
4. II Otwarta Konferencja na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana w dniu
21 maja 2012 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo
krajowe, zorganizowana w dniu 21 lutego 2013 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu
organizacyjnego.
6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Aktualne problemy prawa lotniczego,
zorganizowana w dniach 11–12 kwietnia 2013 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu
organizacyjnego, członek komitetu naukowego, członek jury konkursu na wystąpienie
podczas konferencji.
7. III Otwarta Konferencja na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana w
dniu 24 maja 2013 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Prawne narzędzia UE w służbie wsparcia
aktywizacji młodych, zorganizowana w dniu 20 lutego 2014 roku w Rzeszowie, sekretarz
komitetu organizacyjnego.
9. IV Otwarta Konferencja na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana
w dniu 24 maja 2014 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Polska w strefie Schengen - doświadczenia
i perspektywy, zorganizowana w dniu 19 marca 2015 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu
organizacyjnego.
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11. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Air law and technology. Prawo lotnicze
i kosmiczne oraz Forum Technologii, zorganizowana w dniach 23–24 kwietnia 2015 roku
w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego, członek
jury konkursu na wystąpienie podczas konferencji, organizator sesji tematycznej.
12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego
Publicznego i Prawa Europejskiego na temat Unia Europejska a Prawo Międzynarodowe,
zorganizowana w dniach 13–15 maja 2015 roku w Baranowie Sandomierskim, sekretarz
komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego.
13. V Konferencja Naukowa na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana
w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji” w dniu 16 maja 2015 roku w Rzeszowie,
sekretarz komitetu organizacyjnego.
14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Aktualne problemy polityki migracyjnej
UE, zorganizowana w dniu 10 marca 2016 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu
organizacyjnego.
15. IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych,
zorganizowana w dniach 21–22 kwietnia 2016 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu
organizacyjnego, członek komitetu naukowego, członek jury konkursu na wystąpienie
podczas konferencji, organizator sesji tematycznej.
16. VI Konferencja Naukowa na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana
w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji”, w dniu 21 maja 2016 roku w Rzeszowie,
sekretarz komitetu organizacyjnego.
17. Konferencja Naukowa na temat Transplantacja – jestem na tak!, zorganizowana w dniu
7 listopada 2016 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Wpływ międzynarodowych instytucji
konwencyjnych na przestrzeganie przez państwa praw człowieka, zorganizowana w dniu
16 marca 2017 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
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19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa V Konferencja Lotnicza 2017, zorganizowana
w dniach 25–26 kwietnia 2017 roku w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego,
członek komitetu naukowego, członek jury konkursu na wystąpienie podczas konferencji.
20. Otwarta Konferencja Naukowa na temat Przeszczep szansą na drugie życie
zorganizowana w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji”, w dniu 27 maja 2017 roku
w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego.
21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Prawo narodów do samostanowienia
w teorii i praktyce międzynarodowej, zorganizowana w dniu 22 marca 2018 roku
w Rzeszowie, sekretarz komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego, organizator
sesji tematycznej.
22. Międzynarodowa VI Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii Nowe Wyzwania, zorganizowana w dniach 24–25 kwietnia 2018 roku w Rzeszowie, sekretarz
komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego, członek jury konkursu na
wystąpienie podczas konferencji, organizator sesji tematycznej.
23. VII Konferencja Naukowa na temat Przeszczep szansą na drugie życie, zorganizowana
w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji”, w dniu 19 maja 2018 roku w Rzeszowie,
sekretarz komitetu organizacyjnego.
D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H:
brak
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
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G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:
brak
H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach
naukowych:
1. Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego Grupa Polska ILA, od 2004 r. do obecnie:
członek Stowarzyszenia
2. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, od 2016 r. do obecnie: członek Towarzystwa
I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki:
1. Prowadzenie ćwiczeń (360 godz.) z przedmiotu Europejski system praw człowieka,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
2. Prowadzenie ćwiczeń (90 godz.) z przedmiotu Wprowadzenie do prawa UE,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2003/2004.
3. Prowadzenie ćwiczeń (1520 godz.) z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2004/2005,
2005/2006,

2006/2007,

2007/2008,

2008/2009,

2009/2010,

2010/2011,

2012/2013,

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
4. Prowadzenie ćwiczeń (150 godz.) z przedmiotu Instytucje i źródła prawa UE,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2005/2006,
2013/2014.
5. Prowadzenie ćwiczeń (300 godz.) z przedmiotu Prawo europejskie, Uniwersytet
Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2008/2009, 2009/2010.
6.

Prowadzenie

wykładów

(160

godz.)

z

przedmiotu

Elementy

prawa

międzynarodowego, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok
akademicki 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
7. Prowadzenie Seminarium dyplomowego (190 godz.), Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015,
2015/2016, 2017/2018, 2018/2019.
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8. Prowadzenie wykładów (205 godz.) z przedmiotu Ochrona praw człowieka w RE
i UE, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017.
9. Prowadzenie wykładów (180 godz.) z przedmiotu Prawo międzynarodowe
publiczne, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki
2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
10. Prowadzenie wykładów (200 godz.) z przedmiotu Instytucje i źródła prawa UE,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2012/2013,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
11. Prowadzenie wykładów (30 godz.) z przedmiotu Ochrona praw jednostki w UE,
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2013/2014.
12.

Prowadzenie

wykładów

(15

godz.)

z

przedmiotu

Obywatelstwo

UE

a obywatelstwo narodowe, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok
akademicki 2013/2014.
13. Prowadzenie wykładów (30 godz.) z przedmiotu Instytucje i procesy decyzyjne
w UE, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2014/2015.
14. Prowadzenie wykładów (240 godz.) z przedmiotu Prawo konsularne, Uniwersytet
Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019.
15. Prowadzenie wykładów (30 godz.) z przedmiotu Prawo UE, Uniwersytet
Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2016/2017.
16. Prowadzenie Seminarium magisterskiego (120 godz.), Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Prawa i Administracji, rok akademicki 2017/2018, 2018/2019.
17. Od 2011 roku regularnie uczestniczę w pracach Komitetu Organizacyjnego
Otwartych Konferencji Naukowych na temat Przeszczep szansą na drugie życie,
organizowanych cyklicznie w ramach „Rzeszowskiego Święta Transplantacji” w Rzeszowie,
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 r.).
18. Od 2013 roku uczestniczę w pracach organizacyjnych, jestem członkiem
Komitetu Naukowego oraz Jury Konkursu na wystąpienie podczas corocznych, od 2017 r.
posiadających status międzynarodowych, Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz
Technologii w Rzeszowie, (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 r.).
19. W 2013 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe, w Rzeszowie.
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20. W 2014 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat Prawne narzędzia UE w służbie wsparcia aktywizacji młodych, w Rzeszowie.
21. W 2015 roku uczestniczyłam w organizacji na Uniwersytecie Rzeszowskim
wykładu Prof. Rama Jakhu z Institute and Centre for Air and Space Law McGill Univeristy
w Montralu (Kanada) na temat The Use and Regulations in Space oraz dr hab. Małgorzaty
Polkowskiej, przedstawiciela Polski w Radzie ICAO na temat ICAO and Space new
Chalenges, w związku z inauguracją działalności oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej
w Rzeszowie.
22. W 2015 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat Polska w strefie Schengen - doświadczenia i perspektywy, w Rzeszowie.
23. W 2015 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej –
Zjazdu Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na temat Unia
Europejska a Prawo Międzynarodowe, w Baranowie Sandomierskim.
24. W 2016 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat Aktualne problemy polityki migracyjnej UE, w Rzeszowie.
25. W 2017 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat Wpływ międzynarodowych instytucji konwencyjnych na przestrzeganie przez
państwa praw człowieka, w Rzeszowie.
26. W 2017 roku uczestniczyłam w organizacji Seminarium Naukowego nt. System
polityczno-prawny państw skandynawskich, w Rzeszowie.
27. W 2018 roku uczestniczyłam w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej,
w Rzeszowie.
J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji:
Promotor 21 prac magisterskich i licencjackich oraz recenzent 63 prac na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego:
1. Sabina Kubas, od 2015 do obecnie, rozprawa doktorska pt. „Ustanie członkostwa państw
w organizacjach międzynarodowych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, promotor pomocniczy.
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