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Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny oraz tych, które należy przygotować do
wglądu w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2.
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRAWO studia jednolite magisterskie
- profil ogólnoakademicki
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Kierunek studiów prawo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

 K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia,
 W – kategoria wiedzy,
 U – kategoria umiejętności,
 K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych,
 S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów
jednolitych magisterskich
 01,02,03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Symbol

Odniesienie do
Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku studiów prawo
efektów
kształcenia
absolwent:
w zakresie nauk
społecznych
WIEDZA

K_ W01

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie
nauk oraz o relacji między naukami prawnymi a innymi naukami

S2A_W01

K_ W02

Ma rozszerzona wiedzę o metodologii badań nad prawem

S2A_W01

K_ W03

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i
instytucji społecznych i pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych
struktur i instytucji takich jak państwo, organy władzy centralnej,
administracja rządowa i samorządowa, organy wymiaru sprawiedliwości,
podmioty występujące w obrocie prawnym, rodzina.
Zna regulowane prawem relacje między strukturami i instytucjami

S2A_W02

Ma pogłębioną ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych, regulowanych
prawnie i występujących w nich prawidłowościach.

S2A_W04

K_ W04
K_ W05
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S2A_W03

K_ W06

Ma wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie pogłębioną w odniesieniu do
roli człowieka w organizacji państwowej a także w strukturach
międzynarodowych i ponadnarodowych

S2A_W05

K_ W07

Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli człowieka jako twórcy kultury,
pogłębioną o rolę człowieka procesie tworzenia prawa oraz innych
procesów normatywnych

S2A_W05

K_ W08

Ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w kształtowaniu, organizacji i
funkcjonowaniu prawem regulowanych struktur i instytucji

S2A_W05

K_ W09

Ma uporządkowana wiedzę o uczestnikach procesów decyzyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem stosowania prawa

S2A_W05

K_ W10

Ma pogłębioną wiedzę odnośnie metod i narzędzi pozyskiwania danych w
zakresie prawa w różnych obszarach życia społecznego i wie jak
wykorzystywać te dane w różnych rodzajach swej aktywności

S2A_W06

K_ W11

Ma wiedzę o metodach i narzędziach (technikach) kształtowania
(modelowania) określonych struktur społecznych i procesów w nich
zachodzących

S2A-W06

K_ W12

Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i reguł pozaprawnych mających
wpływ na zachowanie człowieka jako członka społeczeństwa, a także
relacji tych zasad i reguł do norm prawnych

S2A_W05
S2A_W06
S2A_W07

K_ W13

Zna prawa i obowiązki człowieka, w szczególności jako obywatela,
pracownika, urzędnika, funkcjonariusza publicznego, przedsiębiorcy,
członka rodziny

S2A_W05
S2A_W07

K_ W14

Ma pogłębioną wiedzę na temat norm prawnych organizujących struktury i
instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości oraz o ich źródłach,
naturze, zmianach i sposobach działania

S2A_W07

K_ W15

Ma wiedzę o procesach zmian struktur prawnych i instytucji społecznych
oraz o i ich historycznej ewolucji

S2A_W08
S2A_W09

K_ W16

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur, instytucji prawnych i
stosunków prawnych oraz o historycznej ewolucji tych poglądów

S2A_W09

K_ W17

Ma podstawową wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego *

S2A_W10

K_ W18

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

S2A_W11
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UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz konkretne
sytuacje relewantne w obrębie poszczególnych gałęzi prawa

K_U02

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i
przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych oraz ich
interpretowania z punktu widzenia wybranych problemów prawnych;
analizując ich wzajemne powiązania oraz wpływ na procesy tworzenia i
stosowania prawa, potrafi dokonać ich krytycznej oceny

K_U03

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych gałęzi
prawa do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk
społecznych, a także potrafi formułować własne opinie i dobierać
krytycznie dane i metody analiz

S2A_U02

K_U04

Potrafi właściwie analizować historyczne i społeczne przyczyny oraz
przebieg procesów i zjawisk społecznych z punktu widzenia
poszczególnych gałęzi prawa

S2A_U03

K_U05

Potrafi formułować własne opinie i proste hipotezy badawcze oraz
dokonywać ich weryfikacji

S2A_U03

K_U06

Potrafi prognozować i modelować procesy i zjawiska społeczne istotne z
punktu widzenia poszczególnych gałęzi prawa, wykorzystując
standardowe metody i narzędzia z zakresu nauk prawnych

S2A_U04

K_U07

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz
konkretnymi normami i regułami prawnymi, zasadami wykładni, a także
regułami zawodowymi, moralnymi i obyczajowymi w celu rozwiązania
konkretnego problemu z zakresu poszczególnych gałęzi prawa

S2A_U05

K_U08

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
prawnych i moralnych pojawiających w pracy zawodowej

S2A_U06

K_U09

Umie krytycznie ocenić przydatność posiadanej wiedzy z zakresu różnych
gałęzi prawa w innych sferach życia

S2A_U06

K_U10

Ma umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów i samodzielnego
proponowania odpowiedniego rozstrzygnięcia. Potrafi interpretować tekst
normatywny. Potrafi zastosować określone zasady wykładni prawa oraz
reguły wnioskowania logicznego dla rozstrzygnięcia konkretnego stanu
faktycznego

S2A_U07

K_U11

Posiada umiejętność przeprowadzenia pogłębionej analizy zjawisk
społecznych nieobojętnych pod względem prawnym

S2A_U08

K_U12

Posiada umiejętność samodzielnego wyprowadzenia stosownych
wniosków z dokonanej analizy zjawisk społecznych

S2A_U08
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S2A_U01

S2A_U01 S2A_U08

K_U13

Posiada umiejętność teoretycznej oceny zjawisk społecznych z punktu
widzenia norm prawnych

S2A_U08

K_U14

Posiada umiejętność sporządzania w języku polskim rozstrzygnięć i pism
w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, karnym,
cywilnym oraz w innych postępowaniach

S2A_U09

K_U15

jest przygotowany do wykonywania czynności wymagających
posługiwania się polskim językiem urzędowym **

S2A_U09

K_U16

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w języku polskim różnych
prac pisemnych z zakresu prawa
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i
wybranym języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł

S2A_U09

K_U18

Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemy Opisu Kształcenia Językowego

S2A_U11

K_U19

Umie posługiwać się bibliografiami i gromadzić odpowiednie źródła
(prawne, bibliograficzne) dla przygotowania wystąpień oraz innych
czynności w pracy zawodowej. Ze względu na specyfikę studiów
prawniczych, polegającą na tym, że w obrębie każdego
państwa powstają swoiste rozwiązania typowe dla danego systemu prawa
trudno wskazać na język obcy uznawany za podstawowy w tym zakresie

S2A_U10

K_U17

S2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁCZNE
K_K01

Ma świadomość konieczności podnoszenia poziomu swojej wiedzy i
umiejętności

S2A_K01

K_K02

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
aktualizowania swej wiedzy

S2A_K01

K_K03

Potrafi dokonać samooceny własnych kompetencji, , wyznacza kierunki
własnego rozwoju

S2A_K01

K_K04

Potrafi inspirować i organizować proces kształcenia innych osób w
zakresie zagadnień prawnych

S2A_K01

K_K05

Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role

S2A_K02

K_K06

Potrafi kierować zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego
pracy

S2A_K02

K_K07

Potrafi podejmować działania służące współpracy z otoczeniem

S2A_K02

K_K08

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu w sposób profesjonalny, zgodny z normami etycznymi

S2A_K04
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K_K09

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania

S2A_K03

K_K10

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając
aspekty prawne, polityczne, społeczne, socjologiczne

S1A_K05

K_K11

Potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swoich
działań

S2A_K05

K_K12

Potrafi uzupełniać , doskonalić i aktualizować nabytą wiedzę i
umiejętności, również w aspekcie interdyscyplinarnym

S2A_K06

K_K13

Dostrzega potrzebę racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami
publicznymi oraz prywatnymi

S2A_K07

K_K14

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy mając na celu
optymalizację podejmowanych działań

S2A_K07

Nowe efekty uczenia się zostały zatwierdzone dla naboru w roku akademickim 2019/2020,
zgodnie z PRK i w trybie dostosowania do nowej ustawy
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0628/111207-xxiv-28-31-19-10-41-uch-dost-progrdo-ustawy-wpia-2019.pdf
https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0708/135703-zal-11-prawo-5-0-zal-nr-11.pdf.
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Prezentacja uczelni
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został utworzony 23 października
1944 roku. Od 75 lat pełni ważną funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie,
zapewniając wszechstronną, stale wzbogacaną ofertę edukacyjną i kształcąc młodzież na 80
kierunkach studiów i 250 specjalnościach. Studia na Uniwersytecie ukończyło dotychczas
ponad 242 tys. absolwentów. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są wydziały –
obecnie funkcjonuje 12 wydziałów. W UMCS działa 150 studenckich kół naukowych i liczne
organizacje ogólnouczelniane skupiające aktywnych, podejmujących ciekawe inicjatywy
studentów. UMCS jest liderem w zakresie „umiędzynarodowienia uniwersytetów”, kształcąc
1600 studentów zagranicznych. Od 7 lat funkcjonuje Uniwersytet Dziecięcy UMCS, a
patronatem UMCS został objęty Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Działalność badawcza na Uniwersytecie jest realizowana w ramach 23 dyscyplin
naukowych (według klasyfikacji z 2018 roku), spośród których 19 ma uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora, a 14 – stopnia doktora habilitowanego. Stale wzrasta
potencjał naukowo-badawczy Uniwersytetu, powstają nowoczesne laboratoria i pracownie,
wśród których można wymienić: Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych, Centrum
Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku EcotechComplex, Polsko-Chińskie Centrum Badawcze Green Pharmaceuticals.
W 2017 r. UMCS otrzymał Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję
Europejską. Dotychczas Uczelnia zdobyła także wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich
jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia - Dobra Praca”. UMCS jest również
laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu
perspektyw zawodowych”.
UMCS utrzymuje bliskie kontakty z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz
współpracuje z instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami z wielu państw.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej stale inwestuje w uczelnianą infrastrukturę i
modernizację obiektów (Biblioteki Głównej, remont sal wykładowych. Może też poszczycić się
zlokalizowanym w centrum Lublina kampusem uniwersyteckim, którego rozbudowa jest
kontynuowana w ramach Kampusu Zachodniego UMCS im. Unii Lubelskiej. Do dyspozycji
studentów jest dziewięć domów akademickich z ponad 2500 miejsc o wysokim standardzie,
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Istotną rolę w rozwoju życia kulturalnego studentów UMCS odgrywa Akademickie
Centrum Kultury Chatka Żaka oraz Inkubator Medialno-Artystyczny, w ramach których
działają nowatorskie media uniwersyteckie o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym:
Akademickie Radio Centrum oraz Telewizja Akademicka TV UMCS. Sportowe życie
studentów koncentruje się wokół Centrum Kultury Fizycznej. Studenci mogą uczestniczyć w
zajęciach ponad 35 sekcji sportowych, prowadzonych przez Klub Uczelniany AZS UMCS.
Ponadto w AZS UMCS działa 10 sekcji wyczynowych.
Wydział Prawa i Administracji UMCS (początkowo pod nazwą Wydział Prawa) został
utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 września 1949 roku w
sprawie utworzenia Wydziału Prawa w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katedr
na tym Wydziale (Dz. U. z 1949 r. Nr 53 poz. 411), wydanego na podstawie art. 20 Dekretu z
dnia 28 października 1947 roku o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. z 1947 r.
Nr 66, poz. 415). W 1959 roku Wydział uzyskał prawa przeprowadzania przewodów
doktorskich i habilitacyjnych. Początkowo na Wydziale były prowadzone studia tylko na
jednym kierunku – prawa, a od 1970 roku także na kierunku administracji (wtedy nastąpiła
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zmiana nazwy Wydziału). Obecnie studia są prowadzone na sześciu kierunkach: prawa –
jednolite studia magisterskie, prawno-administracyjnym – studia i i II stopnia (zastępuje od
roku akad. 2019/2020 kierunek administracji), prawie bezpieczeństwa wewnętrznego (od roku
akad. 2019/2020 nastąpiła zmiana dotychczasowej nazwy kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne), kierunku prawno-biznesowym – studia I stopnia i kierunku prawnomenedżerskim – studia II stopnia. Studia na wszystkich kierunkach są realizowane w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się prowadzone na Wydziale
studia podyplomowe, umożliwiające poszerzenie i aktualizację wiedzy zdobytej na
odbywanych wcześniej studiach. Od wielu lat funkcjonują na Wydziale studia doktoranckie, od
roku akad. 2019/2020 kształcenie doktorantów będzie odbywało się w ramach Doktorskiej
Szkoły Nauk Społecznych.
Na Wydziale pracuje doświadczona kadra dydaktyczna i badawczo-dydaktyczna o
bogatym dorobku z zakresu nauk prawnych. Wielu pracowników Wydziału pełni ważne
funkcje w towarzystwach i komitetach naukowych oraz organach wymiaru sprawiedliwości.
Siedzibą Wydziału Prawa i Administracji jest od początku 1981 roku budynek przy Placu
Marii Curie-Skłodowskiej, stale modernizowany i dostosowany do potrzeb studentów z
niepełnosprawnych.
Wydział Prawa i Administracji aktywnie współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym,
organami wymiaru sprawiedliwości, organami samorządowymi i administracyjnymi oraz
lubelskimi przedsiębiorstwami. Utrzymuje też kontakty naukowe z wydziałami prawa
zagranicznych uczelni i międzynarodowymi stowarzyszeniami prawniczymi (ELFA, ELPIS).
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia
się

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów prawniczych jest kształtowana w ścisłym
powiązaniu z misją i wizją Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, określoną w
załączniku Nr 3 (misja, wizja, cele) do uchwały Nr XXII-40.11/12 Senatu Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie strategii rozwoju
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zgodnie z misją Wydziału Prawa i
Administracji UMCS (strategia kaskadowania) do uchwały Nr XXII-40.11/12 Senatu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie strategii rozwoju
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Istotne znaczenie ma także strategia
rozwoju WPiA UMCS, która została określona w Uchwale nr 1573/2012 Rady Wydziału
Prawa i Administracji z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju
Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Zgodnie z pkt. 1.1. wymienionego wyżej załącznika Nr 3 (misja, wizja, cele) do uchwały
Nr XXII-40.11/12 Senatu UMCS z dnia 23 maja 2012 r. „Misją Uniwersytetu (…) jest
kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do
rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej, prowadzenie badań wnoszących istotny
wkład w rozwój nauki i gospodarki oraz wspieranie rozwoju Lublina i województwa
lubelskiego poprzez prowadzoną działalność dydaktyczną, badawczą i kulturalną oraz
promocję regionu w kraju i za granicą”. Uniwersytet wypełnia swoją misję kierując się dobrem
Rzeczypospolitej, zasadą wolności nauki i sztuki, dążeniem do prawdy oraz
odpowiedzialnością za losy społeczeństwa i Ojczyzny. Uczestniczy we wszechstronnym
rozwoju nauki i kultury, w kształceniu studentów zgodnie z ideałami humanizmu, tolerancji
oraz poszanowania praw i godności człowieka. Wypełniając swoje zadania, kultywuje polskie
tradycje narodowe oraz dobre zwyczaje akademickie. Głównym celem Uniwersytetu jest,
zgodnie z wizją UMCS w 2021 r., aby Uczelnia ta stała się największą i najlepiej ocenianą
uczelnią w Polsce Wschodniej i by znalazła się w pierwszej piątce polskich uniwersytetów.
Władze Uniwersytetu dążą do osiągnięcia przez Uczelnię stabilnej sytuacji finansowej, jej
aktywności w zakresie komercjalizacji wiedzy i współpracy z podmiotami otoczenia
społeczno-gospodarczego. Natomiast zgodnie z pkt. 12.1. wymienionego wyżej załącznika Nr
8 (strategia kaskadowania) do uchwały Nr XXII-40.11/12 Senatu UMCS z dnia 23 maja 2012 r.
misją WPiA UMCS jest „kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i
umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej, w tym w ramach zawodów
prawniczych (radcy prawnego, adwokata, sędziego), działalności publicznej lub kariery
naukowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i praktyki stosowania
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prawa oraz wspieranie rozwoju Lublina i województwa lubelskiego poprzez prowadzoną
działalność dydaktyczną, badawczą i kulturalną oraz promocję regionu w kraju i za granicą”.
Misja Wydziału Prawa i Administracji UMCS wpisuje się w misję Uniwersytetu. Celem
strategicznym Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymywanie wysokiej pozycji wśród
wydziałów prawa w Polsce i uzyskanie wysokiej oceny parametrycznej w kategoryzacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z podstawowych zadań, jest dbałość o
wysoki poziom nauczania, a także profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia
pracy. Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie ukierunkowany jest w szczególności
na przygotowanie studentów i wychowanie do: podjęcia pracy zawodowej, zdobywania i
uzupełniania wiedzy, pomnażania i upowszechniania osiągnięć nauki i kultury narodowej, a
także działań na rzecz, za umacniania demokracji i poszanowania praw człowieka. Ponadto
Uczelnia dba o stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów oraz
podejmowanie działania na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. Absolwenci studiów
prawniczych będą przygotowani do potrzebom potrzebom rynku pracy, co oznacza nie tylko
ich przygotowanie do egzaminów na aplikacje prawnicze, lecz również do podjęcia pracy i
pełnienia funkcji we wszelkich instytucjach i organizacjach (publicznych i niepublicznych)
wymagających wiedzy i wykształcenia prawniczego. Strategia i misja Uniwersytetu i Wydziału
są jasno określone i stanowią wyznaczniki służące budowaniu koncepcji i realizowaniu
wysokiej jakości kształcenia. Osiąganie celów strategicznych Wydziału powinno dokonywać
się poprzez realizację jego celów operacyjnych, które zostały określone w załączniku Nr 8
(strategia kaskadowania) do uchwały Nr XXII-40.11/12 Senatu UMCS z dnia 23 maja 2012 r.
W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczą wewnętrzni i zewnętrzni
interesariusze. Do interesariuszy wewnętrznych należy zaliczyć studentów i nauczycieli
akademickich. Procedura tworzenia programu studiów, który odzwierciedla koncepcję
kształcenia na tym kierunku, jest sformalizowana i określona przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego i wewnętrzne przepisy uchwalane przez władze Wydziału i
Uniwersytetu. W ocenianym okresie podstawową rolę w tym zakresie odgrywała Rada
Wydziału, do której kompetencji należało w szczególności ustalanie ogólnych kierunków
działalności Wydziału oraz uchwalanie planu studiów i programu kształcenia studiów
prawniczych, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi
ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podstawą organizacji procesu
dydaktycznego na ocenianym kierunku są plan studiów i program kształcenia, które były
uchwalane przez Radę Wydziału po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Samorządu
Studenckiego. Ponadto, zgodnie z obowiązującym wcześniej Statutem UMCS, Rada Wydziału
była uprawniona do wyrażania stanowiska w każdej sprawie związanej z wykonywaniem przez
Wydział zadań naukowych i dydaktyczno-wychowawczych, co dotyczyło także uchwalania
planu studiów i programu kształcenia studiów prawniczych. Oprócz tego na Wydziale działa
Wydziałowa Komisja Dydaktyczna, która pełni istotną rolę w procesie kształtowania koncepcji
kształcenia na kierunku studiów prawo. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący
(prodziekan WPiA), zastępca przewodniczącego (prodziekan WPiA), sekretarz oraz
członkowie (przedstawiciele katedr) oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA oraz 2
przedstawicieli Samorządu Studentów WPiA. W ocenianym okresie należy podkreślić
znaczący udział studentów w pracach Rady Wydziału. W procesie kształtowania koncepcji
kształcenia biorą też udział interesariusze zewnętrzni do których należą przedstawiciele: Sądu
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Apelacyjnego w Lublinie, Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Okręgowej
Rady Adwokackiej w Lublinie oraz innych instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów
ochrony prawnej, instytucji penitencjarnych. Na uwagę zasługuje nawiązanie współpracy przez
Wydział Prawa i Administracji z przedstawicielami praktyki wymiaru sprawiedliwości i
administracji w ramach Rady Programowej, która bierze udział we wspieraniu rozwoju
kierunku studiów prawniczych poprzez proponowanie rozwiązań, które są brane pod uwagę w
przypadku modyfikowania programu studiów. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej
odbyło się w dniu 19 września 2012 r. i dotychczasowy program studiów prawniczych uzyskał
jej pełną akceptację. Interesariusze zaproponowali, aby wprowadzić zmiany w programie
studiów na kierunku prawa polegające na zwiększeniu elementów praktyki na zajęciach
(rozwiązywanie większej liczby casusów podczas ćwiczeń), ułatwienie kontaktu studentów z
praktyką wymiaru sprawiedliwości poprzez dobrowolne (a nie tylko obowiązkowe) praktyki w
sądach, prokuraturach i kancelariach prawnych oraz położenie większego nacisku na
przedmioty proceduralne, zwiększenie liczby godzin zajęć z prawa cywilnego i prowadzenie
zajęć w formie warsztatów prawniczych. Z uwagi na perspektywy zmian w ustroju i
funkcjonowaniu organów wymiaru sprawiedliwości oraz przemiany na rynku usług
prawniczych w Polsce, a także z uwagi na fakt, iż nie każdy absolwent kierunku studiów
prawniczych wiąże swoją karierę zawodową z wymiarem sprawiedliwości i administracją
publiczną, Wydział Prawa i Administracji UMCS nawiązał kontakty z innymi potencjalnymi
pracodawcami z regionu, np. z firmami doradczymi czy przedsiębiorcami działającymi na
rynku nieruchomości czy usług finansowych.
Program na kierunku prawo stanowi podstawową formę realizacji założeń dotyczących
kształtowania sylwetki absolwenta studiów prawniczych i pozostaje w bezpośrednim związku z
przyjętą misją Wydziału.
Struktura programu uwzględnia zarówno zagadnienia składające się na kanon
klasycznego wykształcenia prawniczego, jak również umożliwia – stosownie do zainteresowań
studentów – elastyczne kształtowanie harmonogramu studiów (w oznaczonym zakresie).
Jednolite magisterskie studia prawnicze prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji
UMCS w Lublinie trwają 10 semestrów.
Istotne założenie realizowanego programu studiów stanowi odpowiednie przygotowanie
absolwentów do podjęcia działalności zawodowej tj. pracy w wymiarze sprawiedliwości. W
formalnej strukturze programu studiów na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie
obowiązkowe studenckie praktyki zawodowe. Studenci kierunku prawo powinni zaliczyć
podczas studiów dwie nieodpłatne praktyki zawodowe, odbywane zasadniczo w miesiącach
wakacyjnych i trwające 240 godzin. Pierwsza praktyka obejmuje studentów IV roku (semestry
7 – 8) i powinna odbywać się w sądzie lub prokuraturze. Druga praktyka zawodowa dotyczy
studentów V roku (semestry 9 – 10) i może być odbywana w każdej jednostce organizacyjnej,
w której jest dokonywany profesjonalny obrót prawny, a w szczególności w sądach,
prokuraturach, centralnych i terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
Policji, urzędach skarbowych, zakładach karnych, kancelariach notarialnych, adwokackich,
radcowskich itp. Realizacja praktyk zawodowych pozostaje pod kontrolą Wydziałowej Komisji
ds. praktyk studenckich.
Program studiów uwzględnia również inne szczególne formy kształcenia (o charakterze
fakultatywnym) związane z odpowiednim przygotowaniem zawodowym studentów. Należy do
nich w szczególności działalność studentów w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej
przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, która funkcjonuje od dnia 14 lutego
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2001 r. Działalność Poradni jest ściśle związana z realizacją programu studiów prawniczych. W
poszczególnych sekcjach (prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa
finansowego oraz prawa karnego do spraw przemocy w rodzinie), studenci udzielają
nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim przez opracowywanie opinii prawnych oraz
przygotowywanie projektów pism własnych klientów, w szczególności pism procesowych w
postępowaniu sądowym i administracyjnym. W działalności poradni może uczestniczyć student
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawniczych WPiA UMCS. Zajęcia realizowane w
Poradni mają status przedmiotu monograficznego w wymiarze 60 godzin.
W ramach przygotowania zawodowego należy również zwrócić uwagę na realizowane na
V roku studiów przedmioty monograficzne stanowiące bezpośrednie przygotowanie dla
kandydatów na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i aplikacje prowadzone
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
W programie studiów zostały przewidziane rozwiązania, które umożliwiają studentom
poszerzanie wiedzy uwzględniającej procesy umiędzynarodowienia. Niezależnie od
właściwych treści programowych realizowanych w poszczególnych modułach, we wskazanym
zakresie zasługują na podkreślenie trzy formy działalności: 1) szkoły prawa obcego
(brytyjskiego, niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego, ukraińskiego, czeskiego,
białoruskiego, litewskiego); za zaliczenie przedmiotów z zakresu ustroju lub prawa obcego
student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów, 2) wykłady prowadzone przez gości
zagranicznych (profesorów wizytujących) oraz 3) konwersatoria prowadzone w językach
obcych przez pracowników Wydziału (w dalszej części raportu).
Absolwent studiów na kierunku prawo posiada umiejętność posługiwania się wiedzą
ogólną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, historyczno-prawnych, teorii i filozofii
prawa, doktryn polityczno-prawnych, a także z zakresu innych nauk społecznych oraz
ekonomicznych. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w pracy zawodowej, a jednocześnie,
szanując porządek publiczny, wykazuje dbałość o postępowanie zgodne z zasadami etyki oraz
działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Może specjalizować się w dowolnej
dziedzinie prawa polskiego lub obcego oraz podjąć dalsze studia w celu przygotowania
rozprawy doktorskiej. Posiada umiejętność analizy i interpretacji tekstów prawnych oraz
posługiwania się regułami logicznego rozumowania. Posługuje się poprawnie językiem
prawniczym (w mowie i na piśmie), a także językiem specjalistycznym z zakresu administracji
i ekonomii, w stopniu potrzebnym do wykonywania zawodu. Absolwent posługuje się
językiem obcym na VII poziomie PRK. Absolwent jest przygotowany do podjęcia wszystkich
rodzajów aplikacji umożliwiających wykonywanie zawodów prawniczych oraz wykonywania
zawodu i pełnienia funkcji w różnych instytucjach lub organizacjach publicznych i
niepublicznych, w których wymagane jest posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu prawa.
Absolwent studiów prawniczych szanuje porządek publiczny, jest zdolny do rozwiązywania
kluczowych problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowego ładu
prawnego, społecznego i gospodarczego. Jest on także otwarty na zmiany dokonujące się w
nowej rzeczywistości prawno-społeczno-gospodarczej, zdolny do odpowiedzialnego
reagowania na nowe problemy i wyzwania, kreatywny. Potrafi analizować poszczególne
problemy prawne w perspektywie całokształtu zagadnień wynikających ze standardów ładu
publicznego. Jest on także wszechstronnie przygotowany do sprostania wyzwaniom
wynikającym z postępu cywilizacyjnego. Dostrzega potrzebę rozwijania kwalifikacji, zarówno
zawodowych, merytorycznych, jak i moralnych. Jest świadomy obowiązywania i znaczenia
regulacji prawnych w poszczególnych sferach życia codziennego, a poza tym jest zdolny do
oceny stanu prawnego i orzecznictwa oraz do wyrażania opinii dotyczących potrzeby
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wprowadzania zmian legislacyjnych. Jest aktywny w samodzielnym wyrażaniu i uzasadnianiu
swoich opinii prawnych, przy zachowaniu świadomości różnorodności interpretacji prawnych.
Posiada również umiejętność dokonywania analizy przyczynowo-skutkowej procesów
zachodzących w obszarze prawa oraz umiejętność komunikacji interpersonalnej – potrafi
porozumiewać się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występować w roli
negocjatora lub mediatora w sytuacjach, w których obowiązujące prawo wskazuje mediację
jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Jest również zdolny do działania w
zespole i do kierowania nim, posiada umiejętność prowadzenia dyskursu prawniczego i
kontroli poprawności rozumowania innych osób, zachowując bezstronność i obiektywizm, a
także neutralność poglądów politycznych. W oparciu o analizę danych GUS dot. struktury osób
pracujących można stwierdzić, że wśród pracujących ogółem, pokaźną grupę stanowiły osoby
związane z: kancelariami prawnymi, sądami i adwokaturą. Sektor publiczny jest
reprezentowany na Lubelszczyźnie przez relatywnie niewielkie jednostki, które stanowią
potencjalne miejsca pracy dla absolwentów kierunku prawo. Można wśród nich wyróżnić:
sądy, kancelarie, doradztwo prawne.
Koncepcja kształcenia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
była zgodna z obowiązującymi w czasie tworzenia programu studiów aktami normatywnymi i
pozostaje zgodna z aktami aktualnie obowiązującymi.
Rada Wydziału Prawa i Administracji dostosowywała i zatwierdzała plany studiów
wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji do wzoru
ustalonego Uchwałą Nr XXIV – 3.6/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIII – 11.6/13 Senatu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów
oraz uruchamiania nowych kierunków studiów I, II, III stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, a także, w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIII – 11.5/13 Senatu Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, na Wydziale Prawa i Administracji. W 2009 roku
został powołany na Wydziale Zespół ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia. Zostały stworzone, w oparciu o wskazane wyżej akty prawne, odpowiednie
procedury dotyczące tworzenia programów i planów studiów, które są formalnym wyrazem
koncepcji kształcenia na kierunku prawo WPiA UMCS. Koncepcja wysokiej jakości
kształcenia jest urzeczywistniane także w aktualizowanych sylabusach do przedmiotów
realizowanych w ramach planów.
Osoby prowadzące zajęcia na kierunku prawo prowadzą badania naukowe z zakresu nauk
prawnych. Obszerna lista publikacji pracowników Wydziału jest zawarta w załączniku 4 (w
formie elektronicznej).
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji
programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki
zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia

Program kierunku prawo został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami
prawnymi. Zakładane efekty kształcenia i treści kształcenia znajdują odzwierciedlenie
w kartach przedmiotów, które zawierają informacje m.in. o stosowanych metodach kształcenia,
formie zajęć oraz liczbie godzin i punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom.
Aktywizujące formy pracy realizowane są poprzez pracę podczas ćwiczeń, z uwzględnieniem
technik informacyjnych. W ramach zajęć z wielu przedmiotów są stosowane różne formy
interaktywne, zakładające wysoki stopień zaangażowania studentów. Oprócz symulacji
rozpraw – w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, prowadzone są także zajęcia
w formie warsztatów prawniczych. Podczas takich zajęć studenci zdobywają umiejętności
sporządzania pism procesowych, wypełniania formularzy podatkowych, przygotowywania i
prezentowania różnego rodzaju wystąpień.
Narzędziem dydaktycznym wykorzystywanym na WPiA jest Wirtualny Kampus UMCS
(http://kampus.umcs.pl). Efektem realizacji studiów na kierunku prawo są: programy nauczania
dostosowane do potrzeb rynku pracy, wysoka i konkurencyjna specjalizacja absolwentów,
którzy nabywają wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawa, w ścisłym związku z nauką i we
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, miedzy innymi współpraca z
Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica polegająca na wspólnym organizowaniu
spotkań naukowych i wykładów dla studentów i pracowników.
System kształcenia na kierunku prawo jest zgodny z wymogami Polskiej Ramy
Kwalifikacji. Jest zorientowany na studenta i służy zwiększaniu przejrzystości, dostępności
i jakości zdobywanych przez studentów kwalifikacji. Proces projektowania programu studiów
rozpoczęto od określenia efektów kształcenia, zatem od tego co student będzie wiedział,
rozumiał i potrafił zrobić po ukończeniu studiów na kierunku prawo. Następnie ustalono treści
programowe i metody kształcenia, a także sposoby sprawdzania czy dany student osiągnął
zakładane efekty. Program studiów jest opisem procesu kształcenia prowadzącego do
osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Obejmuje on plan studiów i opis poszczególnych
modułów (przedmiotów) kształcenia i został utworzony w oparciu o efekty kształcenia.
Spójność zakładanych efektów uczenia się i treści kształcenia znajduje potwierdzenie
w kartach przedmiotów.
Struktura programów na kierunku prawo jest oparta jest na podziale modułów kształcenia
na blok przedmiotów podstawowych (obowiązkowych) – A, blok przedmiotów kierunkowych
(fakultatywnych) – B oraz blok przedmiotów fakultatywnych – B1. Na szczególne podkreślenie
zasługuje uwzględnienie w programie studiów dużego udziału przedmiotów fakultatywnych –
B i B1, których wyboru dokonuje student. Łączna liczba punktów ECTS niezbędnych do
ukończenia studiów na kierunku prawo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wynosi 300
pkt ECTS. Łączny wymiar godzin przedstawia się następująco: studia stacjonarne – 2565
godz.; studia niestacjonarne zaoczne – 1683 godz. Do przedmiotów podstawowych
(obowiązkowych) – A należą moduły uznane we współczesnych naukach prawnych za
niezbędne do uzyskania standardowego wykształcenia prawniczego (prawo cywilne, prawo
karne, prawo administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, prawo pracy).
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Zaliczanie przedmiotów podstawowych w terminach określonych w planach studiów jest
warunkiem zaliczania kolejnych semestrów studiów.
Blok przedmiotów podstawowych obejmuje 26 modułów na studiach stacjonarnych (poza
wskazanymi wyżej niezbędnymi dla wykształcenia prawniczego. Na studiach niestacjonarnych
w bloku A obowiązuje tak że 26 przedmiotów.
Łączny wymiar godzin w ramach bloku A wynosi: 1830 godz. na studiach stacjonarnych
i 1080 godz. na studiach niestacjonarnych zaocznych. Liczba punktów ECTS wynosi 198 na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Obowiązujący układ zaliczenia przedmiotów podstawowych jest jednolity na obu trybach
studiów.
Przedmioty kierunkowe (fakultatywne) – B stwarzają możliwość kształtowania
zawodowego profilu studiów i pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności
odpowiadających przygotowaniu absolwenta studiów prawniczych do wykonywania
odpowiedniego zawodu (europejski system praw człowieka, kryminologia, prawo karne
wykonawcze, zamówienia publiczne, prawo autorskie i prawa pokrewne).
Wybór przedmiotów z grupy przedmiotów kierunkowych należy do studenta, przy
spełnieniu warunku, że podczas studiów należy zaliczyć co najmniej tyle przedmiotów
kierunkowych, aby uzyskać (we wskazanej grupie przedmiotów) 44 punktów ECTS na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Ze względu na zróżnicowany charakter treści
programowych realizowanych w ramach przedmiotach kierunkowych, wpis na zajęcia może
być uzależniony od uprzedniego zaliczenia innego modułu.
Blok przedmiotów kierunkowych, których wyboru dokonuje student, obejmuje takie
same przedmioty w odniesieniu do obu trybów studiów. Minimalna liczba godzin z
przedmiotów kierunkowych wynosi 330 godz. na studiach stacjonarnych; 198 godz. na
studiach niestacjonarnych.
W bloku przedmiotów fakultatywnych – B1 zostały wyróżnione 3 kategorie
przedmiotów: seminarium magisterskie, język obcy nowożytny oraz przedmioty
monograficzne. Wspólną cechą tych modułów jest wybór danego rodzaju przedmiotu
(monograficznego, języka, seminarium) przez studenta.
Seminarium magisterskie jest realizowane na IV i V roku studiów w łącznym wymiarze 150
godz.
Zajęcia z zakresu języka obcego są realizowane w semestrach od 5 do 9, w łącznym
wymiarze 150 godz. na wszystkich trybach studiów.
Szczególne miejsce wśród przedmiotów fakultatywnych – B1 zajmują przedmioty
monograficzne. Przedmioty monograficzne pozwalają na uzyskanie szczegółowej,
specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz pogłębienie wiadomości uzyskanych w ramach
przedmiotów podstawowych i kierunkowych, stosownie do zainteresowań studenta.
Umożliwiają one zatem lepsze przygotowanie zawodowe absolwenta. Studenci mają
możliwość swobodnego wyboru przedmiotów monograficznych z oferty przedstawianej przez
Wydział na każdy kolejny rok akademicki.
Należy podkreślić, że zaliczanie przedmiotów w kolejności i terminach określonych w
planie studiów zapewnia terminowe ukończenie studiów. Określony w planie układ
przedmiotów oraz harmonogram uzyskiwania zaliczeń może ulec pewnym modyfikacjom w
przypadku studentów, którzy są przygotowani do samodzielnego kształtowania profilu
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studiowania oraz dojrzałego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów. Możliwość ta wynika
przede wszystkim z przyjęcia ogólnej zasady, że nadwyżka punktów ECTS uzyskana z
przedmiotów kierunkowych i monograficznych przechodzi na kolejne lata studiów. Pozwala to
na znaczną indywidualizację programu realizowanego faktycznie przez danego studenta –
stosownie do jego zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłości zawodowej.
Potwierdzeniem założonej elastyczności programu jest też prawo studenta do wyboru większej
liczby przedmiotów w stosunku do limitu punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia studiów –
bez dokonywania dodatkowych opłat. Nadwyżka może wynieść 15 pkt ECTS.
Należy zatem wyraźnie zaznaczyć, że przedmioty podstawowe mają charakter
obowiązkowy, natomiast wybór danego przedmiotu ogólnego, kierunkowego oraz
monograficznego pozostawiony jest studentowi – mają charakter fakultatywny. Pewna różnica
istnieje w odniesieniu do przedmiotów kształcenia ogólnego, do których zaliczono moduły
zapewniające ogólną wiedzę humanistyczną, niezbędną do dalszej gruntownej edukacji
prawniczej, umożliwiające przygotowanie ogólne absolwenta studiów oraz dalsze
samokształcenie (po ukończeniu studiów), stosownie do jego zainteresowań oraz planów
zawodowych.
Na Wydziale Prawa i Administracji osoby prowadzące zajęcia ze studentami, dbając o
komfort nauczania, w porozumieniu ze studentami wprowadzają przerwy. Zastosowanie takiej
techniki daje możliwość lepszego opanowania materiału przez studentów.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu studiów posługuje się
jednym językiem obcym na poziomie B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia oraz
jest przygotowany do zdawania egzaminów na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską,
notarialną i aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Liczebność grup studenckich jest regulowana Uchwałą Nr XXII - 10.3/09 Senatu
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych
zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych, a także zasad powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach
ponadwymiarowych z późniejszymi zmianami i określa liczebność na poziomie:
 wykłady monograficzne i specjalizacyjne należy prowadzić w grupach studenckich
liczących nie mniej niż 20 osób;
 specjalności i zajęcia z przedmiotów fakultatywnych nie mogą być uruchamiane i
prowadzone w grupach studenckich liczących mniej niż 20 osób;
 ćwiczenia należy prowadzić w grupach studenckich liczących 25 - 35 osób;
 konwersatoria należy prowadzić w grupach studenckich liczących 15 – 25 osób;
 lektoraty z języków obcych należy prowadzić w grupach studenckich liczących 15 – 20
osób;
 grupy seminaryjne liczą po 6 osób.
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Zajęcia na kierunku prawo na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do
piątku, natomiast na studiach niestacjonarnych w piątki od godz. 16.00 oraz w soboty
i niedziele.
Zajęcia prowadzone są w budynku Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Marii Curie
Skłodowskiej 5 w Lublinie, co umożliwia studentom korzystanie z pracowni komputerowej,
nowocześnie wyposażonych sal wykładowych, biblioteki; stanowi to również istotne ułatwienie
w kontaktach z pracownikami katedr odpowiedzialnymi za realizację procesu nauczania.
Harmonogramy zajęć są dostępne na stronie Wydziału Prawa i Administracji. Studenci
kierunku prawo mają obowiązek zrealizowania dwóch praktyk studenckich w następujących
instytucjach: sądy, kancelarie prawne, kancelarie komornicze. Każdy kierunek studiów
posiada opiekuna praktyk. W celu odbycia praktyki student musi zgłosić chęć odbycia praktyki
we właściwym dziekanacie, zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk
(https://www.umcs.pl/pl/organizacja-i-zaliczenie-praktyki,15553.htm) i wprowadzić dane
podstawowe dane dotyczące praktyki i praktykodawcy. Po zatwierdzeniu praktyki przez
opiekuna, może odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu
praktykodawcy.
W celu zaliczenia praktyki należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk
skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz
umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana) i dostarczyć
opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie. Praktykodawca
wystawia ocenę studentowi po odbyciu praktyki, na którą składa się analiza, w jakim zakresie
praktykant zrealizował zakładane efekty kształcenia.
Ocena efektów kształcenia osiąganych na zakończenie procesu kształcenia obejmuje
realizację seminarium, przygotowanie i ocenę pracy magisterskiej oraz egzamin magisterski.
Wyspecjalizowana kadra naukowa zapewnia proces kształcenia na wysokim poziomie,
który jest ściśle związany z badaniami naukowymi. Prowadzone badania mają charakter
wielowymiarowy, co przyczynia się do zdobycia wiedzy, która jest wykorzystywana
w procesie dydaktycznym, oraz do kształtowania kompetencji zawodowych i postaw
społecznych studentów. Wyniki prowadzonych na Wydziale badań są często wykorzystywane
w celu rozwoju programów kształcenia, a problematyka badań jest włączana do tematyki zajęć
(załącznik 8).
Nad kierunkiem prawo opiekę merytoryczną sprawują wszystkie katedry funkcjonujące
na Wydziale, w tym: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Katedra
Postępowania Administracyjnego, Katedra Prawa Finansowego, Katedra Prawa
Konstytucyjnego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Prawa
Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Katedra Prawa Pracy, Katedra Prawa
Gospodarczego i Handlowego, Katedra Prawa Cywilnego, Katedra Historii Państwa i Prawa,
Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katedra Postępowania Karnego, Katedra Prawa Karnego i
Kryminologii, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego,
Katedra Prawa Unii Europejskiej oraz od 1 października 2019 roku Zespół Prawa Rolnego i
Gospodarki Gruntami oraz Zespół Kryminalistyki i Prawa Dowodowego . W ramach katedr,
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pracownicy realizują tematy badawcze, uczestniczą w konferencjach naukowych oraz publikują
artykuły naukowe. Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji każdego roku otrzymują za
działalność naukową nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe.
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

Na kierunku prawo są stosowane przejrzyste zasady rekrutacji kandydatów, a proces
rekrutacji na studia wyższe w ocenianym okresie był określony w Uchwale Nr XXIII – 22.3/15
Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w
sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze zmianami.
Zasady rekrutacji na wszystkie rodzaje studiów, w tym jednolitych magisterskich są
publikowane na stronie internetowej uczelni (https://www.umcs.pl/pl/proces-rekrutacji-studiawyzsze,6016). Uczelnia prowadzi rekrutację na studia poprzez platformę - Internetowa
Rekrutacja Kandydatów (https://irk.umcs.lublin.pl/). Podstawą postępowania kwalifikacyjnego
na studia jednolite magisterskie jest posiadanie świadectwa maturalnego. Do postępowania
kwalifikacyjnego są dopuszczeni kandydaci, którzy zdawali na egzaminie maturalnym lub na
egzaminie dojrzałości przedmioty takie jak: geografię, historię, język obcy nowożytny
(angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język polski, język łaciński i
kulturę antyczną, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, fizykę i astronomię, fizykę, chemię i
biologię.
Oceny uzyskane na egzaminie maturalnym są przeliczane w sposób przyjęty w
uchwałach rekrutacyjnych na punkty rekrutacyjne z podziałem na tryb „starej” i „nowej
matury”: 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny, 1% punktów na
poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne. Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa
się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
Dodatkowo w przeliczeniach na punkty rekrutacyjne mogą być uwzględnione wyniki
matury międzynarodowej International Baccalaureate oraz ocen z dyplomów kandydatów
spoza terytorium RP (Republika Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina, państwa członkowskie
Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada). Liczba punktów rekrutacyjnych
stanowi podstawę do przygotowania i ogłoszenia list rankingowych i list osób
zakwalifikowanych na kierunek w ramach limitów miejsc przyjętych w uchwałach
rekrutacyjnych. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o zastosowanie
zmienionego trybu postępowania rekrutacyjnego.
Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiad:
geograficznej, historycznej, literatury i języka polskiego, wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy
o Polsce i świecie współczesnym, chemicznej, biologicznej, fizycznej, matematycznej, języka
angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, języka
hiszpańskiego i języka łacińskiego.
O prowadzonych studiach na kierunku prawo, Wydział informuje potencjalnych
kandydatów uczestnicząc w ogólnouniwersyteckich „Dniach otwartych” (w marcu), „Targach
edukacyjnych Perspektyw”, poprzez wydawane corocznie informatory i ulotki, ogłoszenia i
reklamę.
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Strukturę przyjęć na kierunek prawo, w ocenianym okresie przedstawia poniższa tabela:
Wyniki rekrutacji na kierunek prawo
Rok akademicki

Liczba kandydatów

Studia
Studia
stacjonarne niestacjonarne

Liczba osób przyjętych na I
rok studiów
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

2016/2017

1271

145

351

82

2017/2018

1154

174

346

99

2018/2019

1019

143

353

72

Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się, w
ocenianym okresie, określone są w Regulaminie Studiów UMCS (zał. 17). Określa on w
szczególności prawa i obowiązki studenta związane z zaliczaniem przedmiotów, zdawaniem
egzaminów, zaliczaniem etapów studiów i zakończeniem procesu kształcenia. Regulamin
określa również skalę stosowanych ocen w ramach procesu weryfikacji osiągnięć studenta. Na
Uczelni przyjęto wyrażanie poziomu osiągnięcia danego przedmiotowego efektu kształcenia w
następującej skali ocen: bardzo dobry (5), dobry plus (4+), dobry (4), dostateczny plus (3+),
dostateczny (3), niedostateczny (2). Warunkiem promocji na kolejne semestry jest osiągnięcie
pozytywnej oceny efektów kształcenia przypisanych do przedmiotów w danym semestrze. W
przypadku otrzymania oceny negatywnej (niedostatecznej) studentowi przysługuje prawo
zdawania jednego egzaminu poprawkowego/zaliczenia poprawkowego. W sytuacjach
szczególnych, określonych w Regulaminie Studiów, Dziekan może wyrazić zgodę na
komisyjne sprawdzenie stopnia osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta. Z wnioskiem
takim występuje student lub prowadzący zajęcia. Proces potwierdzania efektów uczenia się
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów jest określony w Uchwale Senatu
UMCS Nr XXIII – 22.3/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów
uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, z późn. zmianami.
Weryfikacja i ocena stopnia osiągania efektów uczenia się na kierunku prawo obejmuje
wszystkie kategorie efektów: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i prowadzona jest
na wszystkich etapach procesu kształcenia poprzez: bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie
zajęć, egzaminy przedmiotowe, praktyki zawodowe, ocenę prac magisterskich, egzamin
magisterski, semestralną analizę wyników nauczania.
Osiągane przez studentów efekty kształcenia w ramach prowadzonych przedmiotów na
kierunku prawo były dokumentowane w następujący sposób:
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 w zakresie wiedzy – prace egzaminacyjne, projektowe, prezentacje, teksty referatów;
w sprawozdawczym okresie uzyskiwane wyniki dokumentowano w protokołach
egzaminacyjnych i indeksach, wprowadzono dodatkowo protokoły elektroniczne;
 w zakresie umiejętności – prace projektowe, raporty wykonania zadań, opracowane eseje,
arkusze wyników indywidualnych, konspekty prac grupowych; weryfikowały one
umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej, zastosowania narzędzi i modeli
w praktyce;
 w zakresie kompetencji społecznych – prace projektowe, prezentacje, arkusze punktacji
dokumentujące indywidualny i grupowy stosunek studentów do analizowanych zjawisk
i procesów; potwierdzały aktywny udział studentów w zajęciach;
 w zakresie praktyk – sprawozdania z praktyk, opinie pracodawców;
 w zakresie egzaminu dyplomowego – praca dyplomowa, recenzje, protokoły egzaminów
dyplomowych.
Ważny dla procesu kształcenia jest udział studentów w badaniach naukowych. Studenci
kierunku prawo zdobywają kompetencje badawcze poprzez:
 udział w zajęciach dydaktycznych w ramach części przedmiotów prowadzonych na
kierunku prawo (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne i inne przedmioty
podstawowe);
 wygłaszanie referatów przygotowanych samodzielnie;
 publikowanie artykułów w czasopismach naukowych, w tym przeznaczonych dla
studentów i doktorantów; na Wydziale takim czasopismem są „Studenckie Zeszyty
Naukowe”, w całości finansowane ze środków wydziałowych;
 uczestnictwo w sympozjach z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja
Publiczna”;
 uczestnictwo w debatach oksfordzkich.
Na kierunku prawo w zakresie weryfikacji wiedzy stosuje się egzaminy ustne i pisemne.
Sposób zaliczenia lub formę egzaminu prowadzący zajęcia ustalają indywidualnie i o wybranej
formie informują studentów w trakcie pierwszych zajęć. W przypadku egzaminu ustnego
student otrzymuje na kartce przygotowane dla niego pytania. W celu uzyskania oceny
pozytywnej student powinien przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę
zawartą w literaturze podstawowej, podaną w sylabusie modułu, zdobytą w trakcie wszystkich
form zajęć oraz poprzez pracę własną studenta. Student również powinien przynajmniej
dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem modułu, kształtowane
na zajęciach i wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania
otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w
praktycznej działalności oraz w stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować
logiczne sądy na podstawie informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników
ćwiczeń, itp. W przypadku modułów podzielonych na bloki treściowe prowadzone przez
różnych nauczycieli, warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest uzyskanie oceny
pozytywnej ze wszystkich bloków treściowych. W przypadku przedmiotów, w ramach których,
oprócz wykładu, prowadzone były inne formy zajęć – przed przystąpieniem do egzaminu
student powinien uzyskać zaliczenie z tych zajęć. Sposób uwzględniania ocen z zaliczeń
cząstkowych, w ocenie końcowej z przedmiotu, określają osoby odpowiedzialne za przedmiot.
24

Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić
jeśli student uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany,
poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze, należycie wykonał wszystkie
ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty przewidziane programem do wykonania
na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami – z zachowaniem warunków zasad ochrony
własności intelektualnej oraz sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez
prowadzącego zajęcia ćwiczeniowe. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu
realizowanego w formie ćwiczeń, lektoratów, laboratoriów oraz seminariów jest obecność na
zajęciach, zgodnie z Regulaminem Studiów i z wymaganiami prowadzącego. Egzamin
końcowy przedmiotu obejmuje treści wykładów i pozostałych form prowadzonych zajęć.
Weryfikacja efektów kształcenia osiąganych podczas seminarium magisterskiego jest
dokonywana z uwzględnieniem następujących etapów przygotowania pracy dyplomowej, na
który składa się: prezentacja problemu badawczego, prezentacja założeń metodologicznych
pracy, prezentacja struktury pracy, prezentacja kolejnych fragmentów pracy, przedłożenie
pracy promotorowi, dyskusja na forum seminarium o wartości pracy. Pracę magisterską ocenia
nauczyciel akademicki, który sprawował opiekę naukową nad studentem oraz jeden recenzent.
Każda praca musi być sprawdzona systemem antyplagiatowym. Egzamin magisterski na
kierunku prawo ma formę ustną, a jego celem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych z zakresu studiów na tym kierunku. Student na egzaminie otrzymuje
co najmniej dwa pytania – od recenzenta dotyczące tematyki pracy, od promotora związane z
kierunkiem studiów. Kryterium decydującym o doborze tematyki prac magisterskich jest ścisły
związek z realizowanym kierunkiem studiów i obszarem działalności naukowej promotora.
Seminaria na kierunku prawo prowadzą nauczyciele akademiccy, którzy posiadają stopień
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Student wybiera osobę na
promotora, która prowadzi zajęcia seminaryjne zgodne z jego zainteresowaniami i zostawia u
niego kartę seminaryjną, która jest deklaracją przyjęcia na seminarium.
Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów
wyliczony według sumy następujących składników: 3/5 stanowi średnia ocen ze studiów, 1/5 ocena pracy dyplomowej oraz 1/5 – ocena z egzaminu dyplomowego. Ostateczny wynik
studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą: do 3,20 – dostateczny (3,0); od 3,21 do 3,70 –
dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,26; od 3,71 do 4,20 – dobry (4,0),
przy średniej ocen ze studiów od 3,51; od 4,21 do 4,50 – dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze
studiów od 3,76; od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów od 4,19.
Studenci UMCS mają dostęp do platformy USOS i USOSweb, która daje możliwość
bieżącego monitorowania uzyskanych ocen z egzaminów i zaliczeń oraz daje dostęp do
systemu praktyk. Wobec studentów o indywidualnych potrzebach stosuje się, zgodnie
z Regulaminem Studiów, indywidualny program studiów, a w tym plan studiów.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

Rok
2013

2014
2015
2016

2017

2018

2019
razem

Doktoraty

Habilitacje

Tytuły profesora

19 osób, w tym 17 6 osób, w tym
2 osoby
osób spoza Wydziału 1osoba
spoza
Wydziału
14 osób, w tym 10
8 osób, w tym 6 osób
1 osoba
osób spoza Wydziału spoza Wydziału
15 osób, w tym 11
3 osoby
osób spoza Wydziału
9 osób, w tym 5 osób
9 osób, w tym 2
2 osoby
spoza Wydziału
osoby spoza
Wydziału
7 osób, w tym 3
2 osoby
1 osoba
osoby spoza
Wydziału
10 osób, w tym 7
6 osób, w tym 4
1 osoba spoza
osób spoza Wydziału
osoby spoza
Wydziału
Wydziału
18 osób, w tym 13
10 osób, w tym 9
osób spoza Wydziału osób spoza Wydziału
92 osoby, w tym 66
44 osoby, w tym 22 7 osób, w tym 1 osoba
osób spoza Wydziału
osoby spoza
spoza Wydziału
Wydziału

Podstawą polityki kadrowej Wydziału jest przede wszystkim rozwój kadry badawczo–
dydaktycznej, uwzględniający uzyskiwanie kolejnych stopni i tytułów naukowych określonych
w obowiązujących przepisach prawnych oraz, o ile zachodziłaby taka konieczność,
pozyskiwanie z innych środowisk naukowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań
naukowych – wybitnych specjalistów z zakresu realizowanych przez Wydział specjalności
naukowych. Władze Wydziału Prawa i Administracji, mając na uwadze rozwój kadry
naukowej, zwracają również szczególną uwagę na tzw. czynniki zewnętrzne, między innymi
takie jak: zapotrzebowanie społeczne na konkretne tematy badawcze związane z badaniami
teoretycznymi prowadzonymi w aspekcie porównawczym, z uwzględnieniem stosowania
prawa w praktyce oraz prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Wielu
pracowników badawczo-dydaktycznych posiada dodatkowe kwalifikacje w postaci
ukończonych aplikacji prawniczych. Nabyte dodatkowe kwalifikacje i czynne wykonywanie
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zawodu prawnika pozwala na przekazywanie studentom wiedzy teoretycznej wzbogaconej
doświadczeniami z praktyki stosowania prawa.
Ocenie doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia służy przede
wszystkim konkursowy tryb zatrudniania nauczycieli akademickich, a także pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi. Istotnym ogniwem doboru kadry są kierownicy
jednostek wewnątrzwydziałowych, do zadań których należy obserwowanie pracy studentów
jako potencjalnych kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich. Weryfikacja pracy
młodszej kadry nauczycielskiej odbywa się poprzez hospitacje zajęć dydaktycznych oraz na
zebraniach katedr, gdzie omawiane są osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nauczycieli. Ważne
znaczenie ma system okresowych ocen nauczycieli akademickich, którzy zgodnie z przepisami
ustawy i przepisami wewnątrzuczelnianymi, podlegają ocenie przez bezpośrednich
przełożonych, a następnie przez Wydziałową Komisją ds. oceny nauczycieli akademickich. Na
wszystkich etapach oceniania nauczyciela akademickiego wyniki ocen są przedstawiane
zainteresowanym. Istotnym elementem oceny nauczycieli akademickich są wyniki
elektronicznych ankiet
studenckich dotyczących prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Negatywny wynik oceny może prowadzić do zmiany stanowiska, a nawet zwolnienia z pracy
nauczyciela akademickiego.
Polityka kadrowa jest traktowana jako kluczowy warunek realizacji celów naukowych i
dydaktycznych Wydziału. W rezultacie dąży się do zatrudnienia na Wydziale pracowników
dających nadzieje rozwoju naukowego, a jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki
poziom zajęć prowadzonych ze studentami. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i
organizacyjne nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać nagrody Rektora. Wnioski o nagrody
były opiniowane przez Radę Wydziału oraz odnośne komisje senackie. Zasady i tryb przyznawania
nagród określa właściwy Regulamin. Prestiż i osiągnięcia Wydziału Prawa i Administracji są
możliwe dzięki identyfikującej się z nim kadry badawczo-dydaktycznej, składającej się z osób
uznawanych za autorytety w dziedzinie prawa, a także działalności społecznej i politycznej.
Kadra badawczo-dydaktyczna o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych jest
warunkiem niezbędnym oferowanej przez Wydział Prawa i Administracji wysokiej jakości
kształcenia.
Zajęcia dydaktyczne na kierunku prawo w ocenianym okresie prowadzi:
 14 osób z tytułem naukowym profesora;
 28 profesorów UMCS;
 4 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego;
 46 osób ze stopniem doktora
 14 osób z tytułem zawodowym magistra.
Istotnym elementem procesu kształcenia były prowadzone na Wydziale studia
doktoranckie. Jednym z ważniejszych celów było by absolwenci studiów doktoranckich mogli
stanowić bazę do wyboru najbardziej wartościowych kandydatów na stanowiska asystentów i
adiunktów.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje stały kontakt z praktyką zawodową wielu
nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku prawo. Władze
Wydziału uznają ten fakt za istotny czynnik doskonalenia procesu kształcenia, pozwalający na
dostosowanie przekazywanych w ramach zajęć dydaktycznych treści i wiedzy do potrzeb i
oczekiwań pracodawców oraz umożliwiający płynne kontynuowanie nauki w ramach
przygotowania do wykonywania zawodów prawniczych. Potwierdzeniem ścisłych związków
nauki z praktyką stosowania prawa jest zatrudnienie na Wydziale osób będących sędziami:
Trybunału Konstytucyjnego (dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS, prof. dr hab. Andrzej
Jakubecki, prof. dr hab. Marian Zdyb), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dr hab.
Andrzej Niezgoda), Naczelnego Sądu Administracyjnego (prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof.
dr hab. Antoni Hanusz), członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dr Marzena
Świstak, dr Paweł Sadowski, dr Monika Kępa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz), osób
prowadzących kancelarie adwokackie i radców prawnych.
Elementem wspierającym aktywność naukową i dydaktyczną doktorantów oraz
pracowników naukowych, w tym zwłaszcza pracowników niesamodzielnych, była dotacja
budżetowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców
oraz uczestników studiów
doktoranckich. Ze środków tych młodzi naukowcy mogli sfinansować zakup literatury,
dokonywać opłat konferencyjnych czy sfinansować publikacje naukowe i kwerendy
biblioteczne. Obecnie przyznawana jest subwencja, która również przewiduje środki na
finansowanie badań naukowych.
Pracownicy motywują studentów do rozwoju na polu: naukowym, społecznym i
zawodowym, czego potwierdzeniem jest udział studentów w publikacjach naukowych,
projektach badawczych, grantach i konferencjach. Potwierdzeniem tego faktu są
zorganizowanie konferencje: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd. Forma
demokracji uczestniczącej”, Lublin, 7-8 kwietnia 2016 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”, Lublin, 6 kwietnia 2017 r.,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Samorząd a parlament - reprezentacja,
prawotwórstwo i współpraca” Lublin, 26 kwietnia 2019 r., Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. ,,Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego”, Lublin, 25 maj
2017 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Znaki towarowe i ich ochrona”, Lublin, 8-9
czerwiec 2018 r. Podczas konferencjistudenci ocenianego kierunku wygłaszają swoje referaty.
Pieczę merytoryczną nad konferencjami sprawuję pracownicy naukowi Wydziału.
Polityka kadrowa Wydziału sprzyja promowaniu osób najbardziej aktywnych. Awanse
pracowników i przyznawane im nagrody są ściśle uzależnione od dorobku naukowego, który
jest poddawany okresowej ocenie. Polityka kadrowa Wydziału promuje także szczególne
dokonania na polu dydaktyki, uznając, iż wysokiej jakości nauczanie jest misją i powołaniem
Uczelni. Prowadzona przez Wydział polityka kadrowa stymuluje również rozwój badań
naukowych oraz poprawę jakości dydaktyki. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost liczby
doktoratów i habilitacji pracowników Wydziału. Odnotowujemy również stały wzrost
satysfakcji studentów z prowadzonych zajęć.
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu
studiów oraz ich doskonalenie
Wydział Prawa i Administracji UMCS mieści się w 9-cio kondygnacyjnym budynku o
kubaturze 34 506 metrów sześciennych i łącznej powierzchni użytkowej 7 188 metrów
kwadratowych i ma następującą bazę dydaktyczną: 4 aule wykładowe z profesjonalnym
wyposażeniem multimedialnym, nagłośnieniem, ekranami i głośnikami przyekranowymi w
sumie na około 1040 miejsc siedzących, 10 sal wykładowo-ćwiczeniowych oraz 16 małych sal
ćwiczeniowych. Dodatkowo na Wydziale funkcjonuje pracownia informatyki prawniczej z 16
stanowiskami komputerowymi z odpowiednim oprogramowaniem i stałym łączem
internetowym. Swoją siedzibę w budynku Wydziału ma również Uniwersytecka Studencka
Poradnia Prawna. Dodatkowo Wydział korzysta z sal w DS. Kronos. W zakresie
realizowanych zgodnie z programem studiów zajęć wychowania fizycznego, studenci
korzystają z sal w Centrum Kultury Fizycznej.
Wszystkie aule i sale ćwiczeniowe są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością
ruchową, do których dostają się przy pomocy windy. Na każdym piętrze budynku Wydziału
znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Dla nich jest również
udostępniony schodołaz umożliwiający łatwiejszy dostęp do szatni.
W budynku Wydziału działa Biblioteka Wydziałowa, która zajmuje pomieszczenia o
łącznej powierzchni 680 m². Składają się na nią dwa pomieszczenia magazynowe, dwa pokoje
biurowe, czytelnia z 58 miejscami i druga mała czytelnia z 14 miejscami umożliwiającymi
korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością. Zasoby Biblioteki Wydziału Prawa są
systematycznie uzupełniane o najnowszą literaturę prawniczą polską i obcą, którą studenci
wykorzystują w celu pisania prac magisterskich czy referatów. Również książki wskazane w
sylabusach przedmiotów są powszechnie dostępne w bibliotece Wydziałowej. Biblioteka
Wydziału Prawa i Administracji UMCS jest biblioteką specjalistyczną, dziedzinową,
administracyjnie wyodrębnioną i podległą Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji,
działającą jednak w ramach zintegrowanego systemu informacyjno- bibliotecznego Biblioteki
Głównej UMCS. Oznacza to, że Biblioteka ma wspólne z Biblioteką Główną platformy
informacyjne katalogu centralnego, E-źródeł, e-booków, Biblioteki Cyfrowej UMCS .
Zadaniem Biblioteki Wydziałowej jest głównie obsługa studentów i pracowników
Wydziału Prawa. Warto jednak zauważyć, że ok. 20 % osób korzystających z Biblioteki
stanowią studenci innych uczelni oraz przedstawiciele szeroko rozumianych zawodów
prawniczych, aplikanci, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, radcowie prawni.
Wszyscy pracownicy biblioteki są przygotowani i mają odpowiednie certyfikaty do
kompleksowego opracowywania bibliograficznego i katalogowego wszystkich zasobów
bibliotecznych, zarówno druków zwartych jak i ciągłych. W ramach swoich normalnych
obowiązków systematycznie i sukcesywnie opracowują nowe nabytki i zbiory archiwalne.
W okresie roku akademickiego Biblioteka Wydziałowa czynna jest we wszystkie dni
tygodnia.
Biblioteka w swoich zbiorach posiada i udostępnia czasopisma zarówno polskie jak i
zagraniczne. Wszystkie zbiory są gromadzone i opracowywane w celu zapewnienia dostępu
studentom i pracownikom naukowym do najnowszej literatury prawniczej polskiej i obcej.
Całość zbiorów jest opracowana elektronicznie, a informacja bibliograficzna i katalogowa jest
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dostępna za pośrednictwem katalogu centralnego Biblioteki Głównej, ze wskazaniem
właściwej lokalizacji.
Biblioteka oferuje studentom dostęp do wszystkich współczesnych elektronicznych
narzędzi wyszukiwawczych. Za pośrednictwem Internetu w ramach ogólnouczelnianej sieci
informacyjnej Biblioteki Głównej UMCS jest możliwe korzystanie z E-źródeł oferujących
dostęp w ramach Czytelni Czasopism Prawniczych do pełnotekstowej bazy polskich czasopism
prawniczych oraz w ramach Oxford University Press, Elsevier, Springer Verlag, Academic
Press, Kluwer i Cambridge Journals do pełnotekstowych lub bibliograficznych baz
prawniczych czasopism zagranicznych.
Studentom udzielane są informacje dotyczące szeroko pojętej informacji bibliograficznej,
bibliotecznej, prawniczej.
Równolegle jest finansowana prenumerata czasopism polskich i zagranicznych, których
zestaw tytułowy ulega pewnym zmianom, w związku z pojawianiem się nowych tytułów.
Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami prawniczymi w zakresie wymiany
materiałów bibliotecznych, zarówno druków nowych jak i selekcjonowanych dubletów,
wymiany informacji w celu poprawy funkcjonowania Biblioteki.
Zakup księgozbioru jest w całości finansowany z funduszy własnych Wydziału.
Wydział każdego roku dokonuje zakupu baz: LEX, Legalis i Hein-Online, z których w
szerokim zakresie korzystają pracownicy i studenci Wydziału. Dostęp do nich uzyskuje się
poprzez wpisanie hasła i loginu, które przekazują studentom pracownicy naukowi.
Na terenie Wydziału działa też księgarnia prawnicza.
.
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Wydział Prawa i Administracji konsekwentnie zapewnia udział interesariuszy
wewnętrznych w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów, a także od wielu
lat współpracuje w tym zakresie z otoczeniem społeczno–gospodarczym (interesariusze
zewnętrzni).
Odnosząc się do współpracy z interesariuszami zewnętrznymi należy zauważyć, że
Wydział Prawa i Administracji zwraca szczególną uwagę na włączanie podmiotów publicznych
w proces dydaktyczny, w szczególności w proces współtworzenia programów kształcenia
ukierunkowanych na potrzeby rynku pracy, w tym rynku usług prawniczych. Z założenia,
realizacja programu kształcenia na ocenianym kierunku służyć ma wypromowaniu absolwentek
i absolwentów, którzy - oprócz uzyskanej wiedzy prawniczej – legitymują się kompetencjami
do stosowania jej w praktyce życia społeczno–gospodarczego. Bieżącą identyfikację potrzeb
otoczenia społeczno–gospodarczego oraz uwzględnianie ich w programie kształcenia
determinują m. in. takie czynniki, jak korekty programu i modyfikacje kart przedmiotów pod
wpływem sugestii płynących bezpośrednio od interesariuszy zewnętrznych oraz czynne
wykonywanie zawodów prawniczych przez pracowników badawczo–dydaktycznych oraz
dydaktycznych Wydziału.
Szczególnie istotnym elementem procesu kształtowania profilu absolwenta, w kontekście
realizowanego programu studiów i efektów kształcenia, są bezpośrednie kontakty władz
Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, reprezentującymi zarówno instytucje publiczne
(sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, straż miejska), jak i samorządy prawnicze
(adwokatura, samorząd radców prawnych, samorząd notarialny), czy też podmioty
gospodarcze. Kontakty te przybierają formę cyklicznych spotkań organizowanych na Wydziale
Prawa i Administracji, w otwartej formule, gwarantującej zaangażowanie we współpracę
możliwie szerokiego kręgu ekspertów, a co za tym idzie identyfikację szerokiego spectrum
potrzeb rynku pracy, w celu doskonalenia koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. W
latach 2015 – 2019 w spotkaniach tych uczestniczyli m. in. prezesi lubelskich sądów
powszechnych i administracyjnych, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, kierownictwo
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej w Chełmie, kierownictwo delegatury ABW w Lublinie, kierownictwo delegatury
CBA w Lublinie, okręgowe władze samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych,
samorządu notarialnego, samorządu komorniczego, przedstawiciele władz województwa –
zarówno na szczeblu administracji rządowej, jak i samorządowej, kierownictwo lubelskiej
delegatury Najwyższej Izby Kontroli, dyrektorzy spółek i przedsiębiorstw z całego obszaru
województwa lubelskiego.
Spotkania te nie tylko służyły wymianie spostrzeżeń i refleksji na temat potrzeby stałego
doskonalenia programu kształcenia studentów pod kątem rosnącego zapotrzebowania na usługi
prawnicze w różnych obszarach funkcjonowania rynku pracy, ale przede wszystkim
zaowocowały poszerzeniem oferty praktyk dla studentów kierunku prawo (np. w strukturach
Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego czy też Wydziale Kadr Oddziału NFZ w
Lublinie) oraz zwiększeniem udziału praktyków w zajęciach dydaktycznych (np.
funkcjonariuszy Służby Więziennej). Akcentując dobre przygotowanie ogólne absolwentek i
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absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, interesariusze zewnętrzni zgłaszali
również konkretne propozycje zmierzające do poprawy jakości kształcenia, np. wprowadzenie
przedmiotu z zakresu prawa egzekucyjnego, zwiększenie zakresu zajęć z etyki zawodowej, itp.
(załączniki: protokoły ze spotkań). Większość postulatów, zgłoszonych przez interesariuszy
zewnętrznych w trakcie spotkań z władzami Wydziału, przeprowadzonych w ocenianym
okresie, znalazła następnie odzwierciedlenie w programie kształcenia.
W uzupełnieniu informacji dotyczących współpracy z otoczeniem społeczno –
gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływu
na rozwój kierunku należy również zwrócić uwagę na udział Wydziału Prawa i Administracji
w realizacji projektu pt. „Świadomy obywatel – szkolenia z praktyki unijnej”. Projekt ten, we
współpracy z Miastem Lublin, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza –
Edukacja – Rozwój (2014 – 2020)” i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu ze strony Wydziału
Prawa i Administracji jest dr Kinga Wernicka. Zadaniem pracowników Wydziału Prawa i
Administracji jest prowadzenie zajęć dla uczniów szkół średnich z terenu województwa
lubelskiego z następujących tematów :
 Bezpieczeństwo wewnętrzne UE (8 godzin dydaktycznych);
 Ochrona własności intelektualnej w UE (8 godzin dydaktycznych);
 Ogólna problematyka funkcjonowania UE (8 godzin dydaktycznych);
 Swobody rynku wewnętrznego w UE (8 godzin dydaktycznych).
Obecnie w projekcie uczestniczą dwie szkoły średnie. Wskazane zajęcia nie tylko służą
oddziaływaniu na otoczenie społeczne poprzez popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
jej prawie i obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach tej organizacji, ale również
odgrywają istotną rolę w procesie integrowania Wydziału z otoczeniem społecznym, poprzez
badanie jego oczekiwań i potrzeb.
W bieżącym roku akademickim rozpoczyna się cykl sympozjów nt.:„Trudne rzeczy
prostymi słowami" kierowanych do studentów na kierunku prawo i wszystkich
zainteresowanych. Sympozja będą dotyczyły aktualnych kwestii związanych z
funkcjonowaniem UE i integracją europejską sensu largo. Spotkania będą miały na celu
przybliżenie tej problematyki poprzez zaprezentowanie jej w przyjazny sposób. Ma w tym
pomóc udział różnych osób z otoczenia zewnętrznego, miedzy innymi przedstawienie Urzędu
Miasta. Pierwsze spotkanie na temat: „Przedsiębiorca UE w Lublinie" będzie
współorganizowane z Lubelskim Instytutem Designu, a udział wezmą m.in. pracownicy
Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz lubelscy przedsiębiorcy i
projektanci. Kolejne spotkania będą dotyczyły: „Prawa człowieka w UE" z udziałem rzecznika
praw człowieka, „Brexit" wykład wygłosi prof. Y. Petit z Uniwersytetu Lotaryńskiego z
Nancy, „Parlament Europejski" wykład wygłosi eurodeputowany do PE Pan Krzysztof Hetman
Pracownicy WPiA wielokrotnie przygotowywali ekspertyzy dotyczące problemów z
zakresu różnych dziedzin prawa. Sporządzanie tego rodzaju ekspertyz wymagało wnikliwej
analizy stanu prawnego i orzecznictwa, dobrej znajomości literatury przedmiotu, a niekiedy
także odbycia konsultacji z innymi specjalistami. Opracowywanie ekspertyz przyczynia się też
do pogłębiania wiedzy dotyczącej szczegółowych kwestii prawnych i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych ich autorów, korzystnie wpływając na jakość prowadzonych badań naukowych. O
przygotowanie różnego rodzaju ekspertyz zwracały się do pracowników Wydziału komisje i
inne jednostki organizacyjne Sejmu i Senatu RP (dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS, dr
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hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS.) władze samorządowe (dr Paweł Sadowski) i inne
organizacje (dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS)
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na ocenianym kierunku jest realizowane
dzięki zastosowaniu różnych form działań obejmujących: wyjazdy zagraniczne studentów,
wyjazdy pracowników Wydziału, prowadzenie zajęć dla studentów przez wykładowców
zagranicznych, funkcjonowanie szkół prawa obcego, prowadzenie zajęć przez pracowników
Wydziału w języku angielskim i niemieckim, organizowanie konferencji międzynarodowych
oraz seminariów w języku angielskim, odbywanie studiów prawniczych na Wydziale przez
zagranicznych studentów.
Studenci Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo mogą korzystać z programu
Erasmus+, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia
zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się
młodzieży. Zakres tego programu jest bardzo szeroki. Student kierunku prawo może ubiegać
się o wyjazd zagraniczny na studia w ramach Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna
pomiędzy krajami Programu. Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi
UMCS, w szczególności konkretny Wydział podpisał umowy o współpracy w ramach
programu Erasmus+ i w których przewiduje się wymianę studentów. Student zakwalifikowany
na wyjazd w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne: w czasie całego
pobytu na uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student jednolitych studiów
magisterskich; w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej
urlopowany. Wyjazd wymaga podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych (full time) na
uczelni przyjmującej. Jeżeli zakwalifikowany student wnosi opłaty za kształcenie na UMCS, to
kontynuuje wnoszenie tych opłat na UMCS także w okresie odbywania studiów za granicą. O
możliwości ewentualnego zwolnienia z takiej opłaty decydują odpowiednie władze UMCS.
Pobyt studenta na studiach w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub
pełny najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż jeden
rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu
studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.
Uczestnicy Programu Erasmus+ nie ponoszą kosztów za usługi edukacyjne w uczelni
przyjmującej wynikających z ustalonego „Porozumienie o programie studiów”, jednak
pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania,
podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą.
Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać dofinansowanie Komisji Europejskiej (KE), które
ma na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość
dofinansowania określa KE. Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalne,
stypendium Rektora), co do których student UMCS nabył prawo przed wyjazdem, jest
kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej. Studenci
wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej
sytuacji materialnej mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS, są
uprawnieni według zasad obowiązujących na UMCS do otrzymywania dodatku socjalnego na
każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą. Studenci z
niepełnosprawnościami mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS
(Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi
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Studiów, zwane dalej Biurem) o dodatkowe dofinasowanie wyjazdu z tytułu
niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w Programie Erasmus+. Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji również dysponuje pulą środków, którą wspiera studentów
wyjeżdżających w ramach Erasmus+, poprzez dofinansowanie kosztów biletów.
Na studiach prawniczych istnieje możliwość skorzystania z wyjazdów na okres do 24
miesięcy. Do liczby miesięcy są wliczane wcześniejsze wyjazdy z Programu Erasmus i
Erasmus+. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, tj. 90 kolejno
następujących po sobie dni kalendarzowych. Studenci są szczegółowo informowani na temat
możliwości wyjazdu w kolejnym roku akademickim, a następnie odbywają się rozmowy
kwalifikacyjne. W sprawach związanych z organizacją wyjazdów studenci korzystają ze
wsparcia działającego
na Uniwersytecie Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów
Zagranicznych, które ma charakter informacyjno-doradczy.
Z wyjazdów zagranicznych korzystają w coraz szerszym zakresie nauczyciele
akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku prawa. Wyjazdy odbywają się w ramach
programu Erasmus+, a także w związku z odbywaniem przez pracowników Wydziału staży
zagranicznych oraz ich udziałem w konferencjach międzynarodowych. Do realizowanych w
latach 2017-2019 wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ należały m.in. wyjazdy dr Pawła
Sadowskiego do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Izraela, połączone z prowadzeniem wykładów i
konsultacjami naukowymi oraz wyjazdy Pani dr Anny Ostrowskiej i Pani dr Elizy
Komierzyńskiej-Orlińskiej do Pilzna w celu wygłoszenia wykładów.
Programy wizyt na Wydziale zagranicznych wykładowców obejmują spotkania ze
studentami i przeprowadzane dla nich wykłady. W 2019 r. odbyły się m.in. następujące
wykłady: prof. dr hab. Istvána Hoffmana z Wydziału Prawa Uniwersytetu Eötvös Loránd w
Budapeszcie nt. Municipal tasks: a comparative approach, dr Volodymyra Pylypenko z
Ukrainy nt. Justice and law-enforcement reforms as part of Ukraine’s eurointegration, Louise
Kulbicki nt. Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning.
Od dwudziestu lat wykłady dla studentów prawa prowadzi sędzia John Marshall,
honorowy profesor UMCS. Dwutygodniowe cykle wykładów dotyczące prawa
amerykańskiego kończą się przygotowaniem studentów do udziału w symulowanej rozprawie
przed sądem amerykańskim. W trzecim tygodniu zajęć jest przeprowadzana rozprawa, w której
różne role procesowe odgrywają studenci oraz prawnicy amerykańscy zapraszani przez
sędziego J. Marshalla.
Studenci kierunku prawa mogą także uczestniczyć w wykładach w języku angielskim i
niemieckim prowadzonych przez pracowników Wydziału. W poniższej tabeli zostały
zestawione tematy wykładów i nazwiska wykładowców:
PROWADZĄCY:

TYTUŁ KURSU:

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński

European Convention of Human Rights – Polish
cases

Dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS
i Dr Adam Szot

Legal Professions in Poland

Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
i Dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS

Poland’s Participation in International Organizations
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Dr hab. Wojciech Konaszczuk, prof. UMCS

Basics of the International Trade Law and Policy

Dr hab Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS

Introduction to Polish Penal Law

Dr hab Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS

Organised Crime

Dr Paweł Sadowski

The European Ombudsman

Dr Przemysław Telenga

Introduction to the Polish Civil Law and Civil
Procedure

Dr Mariusz Piotr Wójcik

International Insolvency Law

Dr Wojciech Mojski

Freedom of Expression in the Constitutional
Tribunal of the Republic of Poland and European
Court of Human Rights Jurisprudence

Dr Hanna Spasowska-Czarny

The Particular Issues of Administrative Law

Dr Kinga Wernicka

European Union Intellectual Poperty Law

Dr Wojciech Graliński

Europäisches Zivilprozessrecht

dr hab. Magdalena Budyn-Kulik prof. UMCS

Forensic Psychology

dr hab. Marek Kulik prof. UMCS

International Criminal Law

Dr Hanna Spasowska-Czarny

Polish Energy Law

Dr Hanna Spasowska-Czarny

Renewable Energy Sources
The Polish Constitutional System - Selected

Dr Wojciech Zakrzewski

Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik prof.
UMCS

Problems
Victimology

W celu rozwijania kompetencji językowych studentów od siedmiu lat są organizowane
wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim seminaria w języku angielskim z zakresu
prawa międzynarodowego, które odbywają się pod honorowym patronatem Rektora UMCS i
Rektora KUL. Seminaria są przeprowadzane naprzemiennie na Wydziale Prawa i Administracji
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UMCS oraz na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tematami
kolejnych seminariów były: Contemporary Challenges for International Law – Human Rights
Protection, Combating Terrorism and Prosecution of International Criminals (2013),
International Courts – Contemporary Issues (2014), Contemporary Armed Conflicts – An
International Law Perspective (2015), The Role of The United Nations in the Contemporary
World (2016), International Law and Current Environmental Problems – how to save our
world? (2017), Creation and Extincion Of Statehood In International Law (2018), Protection of
Cultural Heritage under International Law (2019).
Wydział Prawa i Administracji UMCS zawarł też wiele umów z zagranicznymi
uniwersyteckimi wydziałami prawa, na podstawie których są realizowane różne formy
współpracy w zakresie badań naukowych i procesu kształcenia. Jedną z form tej współpracy
stanowi działalność szkół prawa obcego na lubelskim Wydziale i szkół prawa polskiego w
ośrodkach zagranicznych. Od kilku lat przeprowadzane są zajęcia w ramach szkoły prawa
czeskiego, działającej na podstawie umowy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Pilźnie i
szkoły prawa ukraińskiego – zgodnie z umową z Wydziałem Prawa Państwowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Wizyty wykładowców są okazją do wymiany
doświadczeń w sprawach dydaktyki realizowanej na studiach prawniczych.
Wydział Prawa i Administracji UMCS aktywnie współpracuje z Centrum Nauczania i
Certyfikacji Języków Obcych. Dużym zainteresowaniem wśród studentów prawa cieszą się
lektoraty z prawniczego języka angielskiego, a także międzynarodowe egzaminy z języka
prawniczego TOLES. Centrum wspiera studentów w organizowaniu konferencji
międzynarodowych i wykładów wygłaszanych przez gości zagranicznych.
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom różnorodne formy wsparcia i
aktywizacji działalności naukowej i dydaktycznej. W przypadku trudnej sytuacji materialnej i
życiowej student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego lub
zapomogi losowej. W ocenianym okresie zasady przyznawania świadczeń o charakterze
socjalnym były regulowane Zarządzeniem Nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, natomiast od 1 października 2019 roku obowiązuje Zarządzenie Nr
41/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2019
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Informacje dotyczące pomocy materialnej (m.in. formularze
wniosków i terminarz ich składania) są dostępne na stronie internetowej
https://www.umcs.pl/pl/stypendia-o-charakterze-socjalnym,13236).
W ramach Uczelni działa Biuro ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, z pomocy
którego może skorzystać każdy student z niepełnosprawnością. Misją Biura jest: wyrównanie
szans edukacyjnych, likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dostosowanie
procesu dydaktycznego do studentów/doktorantów o różnych potrzebach wynikających ze
stanu zdrowia.
W ocenianym okresie Wydziałową Studencką Komisję Stypendialną tworzyli w
większości przedstawiciele studentów oraz prodziekan, dwóch pracowników administracyjnych
dziekanatu oraz jeden nauczyciel akademicki. Podstawę ustalania wysokości, przyznawania i
wypłacania świadczeń studentom stanowi Regulamin ustalania wysokości przyznawania i
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UMCS. Zgodnie z nim student
(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) może ubiegać się o pomoc materialną ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów oraz przeznaczonych na ten cel
środków budżetu państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora oraz zapomogi. Istnieje również możliwość
uzyskania stypendium Rektora, które jest przyznawane na wniosek studenta, dla 10%
najlepszych studentów danego roku i kierunku studiów. Studenci mają możliwość ubiegania się
o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stale zwiększa
się liczba studentów kierunku prawo którzy z powodzeniem aplikują o to stypendium.
Studenci mogą również starać się o przyznanie miejsca w domach studenckich UMCS.
Wnioski mogą składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem
lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby za
pośrednictwem platformy internetowej usosweb.
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Strukturę przyznanych studentom stypendiów przedstawia poniższa tabela:

Liczba przyznanych stypendiów w ocenianym okresie
Rok
akademicki

Stypendium socjalne

Stypendium

Zapomogi

Dla osób z
niepełnosprawnościami

2016/2017

1256

107

80

2017/2018

1197

82

75

2018/2019

716

84

90

Studenci z niepełnosprawnościami oraz cierpiący kryzys z powodu zdrowia psychicznego
mogą uzyskać profesjonalną pomoc oferowaną przez Zespół ds. Wsparcia
Osób z
Niepełnosprawnościami. Również regulaminowe rozwiązania systemu wsparcia studentów z
niepełnosprawnościami pozwalają na dostosowanie procesu dydaktycznego i wyrównywanie
szans edukacyjnych, integrację ze środowiskiem akademickim, likwidowanie barier oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu. Studenci z niepełnosprawnościami są obsługiwani poza
kolejnością.
Zapewnieniu silnej motywacji do uzyskiwania wysokich wyników edukacyjnych
w trakcie studiów służy również system nagradzania studentów poprzez przyznawanie
stypendiów naukowych – w tym stypendium Rektora dla najlepszych studentów – a także
możliwość uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne
osiągnięcia. W poprzednim roku akademickim 7 studentów z kierunku prawo, 1 osoba z
kierunku administracja i 1 osoba z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymało stypendia
MNiSW. Wśród nich byli następujący studenci: Maksym Bonarek (prawo), Klaudia Anna
Celińska (prawo), Marek Mierzwa (prawo), Krzysztof Niewęgłowski (prawo), Patryk Olszak
(bezpieczeństwo wewnętrzne), Artur Potocki (administracja), Karol Sułkowski (prawo),
Małgorzata Szwed (prawo), Mikołaj Wojcieszek (prawo).
Wydział Prawa i Administracji może się poszczycić studentami nagradzanymi w
konkursach o charakterze ogólnopolskim. Dwóch studentów kierunku prawo, zostało
laureatami Programu Stypendialnego „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”
zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez
Fundację LOTTO i Totalizator Sportowy, pod honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego. Oprócz tego 49 studentów WPiA uzyskało stypendium
Marszałka Województwa Lubelskiego za rok akademicki 2015/2016. Łącznie to 237 studentów
otrzymała stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego za wysokie wyniki w nauce.
Inną formą wsparcia finansowego studentów są stypendia z Własnego Funduszu
Stypendialnego. W roku akademickim 2017/2018 26 studentów z Wydziału Prawa i
Administracji otrzymało stypendium.
Wydział wspiera powadzenie działalności naukowej studentów poprzez
dofinansowywanie ich udziału w konferencjach naukowych lub publikowanie tekstów o
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charakterze naukowym. Dziekan Wydziału wspiera finansowo również działalność studenckich
kół naukowych.
Kolejną formą wsparcia studentów jest przyznanie indywidulnej organizacji studiów. W
szczególnych przypadkach prodziekan Wydziału wyraża zgodę na indywidualną (IOS) w
odniesieniu do osób: studiujących na co najmniej dwóch kierunkach, odbywających część
studiów poza UMCS, wychowujących dzieci, osoba z niepełnosprawnościami, korzystających
z urlopu ze względów zdrowotnych, szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz
środowiska akademickiego lub w innych uzasadnionych przypadkach. IOS obejmuje
każdorazowo okres nie dłuższy niż rok akademicki i polega na ustaleniu indywidualnych
terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z planu studiów i programu
kształcenia. Student może też za zgodą prodziekana Wydziału odbyć część studiów w ramach
krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów.
Pracownicy motywują studentów do rozwoju na polu: naukowym, społecznym i
zawodowym, czego potwierdzeniem jest udział studentów w publikacjach naukowych,
projektach badawczych, grantach i konferencjach. Potwierdzeniem tego faktu są
zorganizowanie konferencje: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd. Forma
demokracji uczestniczącej”, Lublin, 7-8 kwietnia 2016 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”, Lublin, 6 kwietnia 2017 r.,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Samorząd a parlament - reprezentacja,
prawotwórstwo i współpraca” Lublin, 26 kwietnia 2019 r., Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. ,,Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego”, Lublin, 25 maj
2017 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Znaki towarowe i ich ochrona”, Lublin, 8-9
czerwiec 2018 r. Studenci aktywnie uczestniczyli w konferencjach i głosili referaty.
Niejednokrotnie organizowane konferencje są uwieńczone publikacjami pokonferencyjnymi w
których swoje miejsce mają też studenci.
Studenci uzyskują wsparcie pracowników dziekanatów i opiekunów lat. Opiekunów lat
powołuje Dziekan dla studentów rozpoczynających naukę na danym kierunku studiów w roku
akademickim i pełnią tę funkcję do momentu ukończenia przez studentów cyklu kształcenia.
Obsługa administracyjna studentów realizowana jest przez Dziekanat Wydziału Prawa i
Administracji oraz inne jednostki wewnątrzuczelniane. Obsługa obejmuje przede wszystkim
czynności informacyjne, organizację procesu kształcenia i funkcjonowania studentów
w ramach Uczelni, wydziałów i kierunków, wspieranie krajowej i międzynarodowej
mobilności studentów. Godziny pracy jednostek administracyjnych są dostosowane do potrzeb
studentów. W przypadku studiów niestacjonarnych Dziekanat dyżuruje w soboty podczas
zjazdów studentów w godzinach 10-14. Skuteczność systemu obsługi studentów zapewniona
została dzięki wypracowanej strukturze organizacyjnej Wydziału oraz dzięki kompetencjom
kadry administracyjnej. Należy zauważyć, że pracownicy administracyjni uczestniczą
w szkoleniach, których celem jest podniesienie jakości obsługi studentów.
Jest też powoływana spośród pracowników naukowych osoba, która sprawuje funkcję
opiekuna studentów zagranicznych, obecnie dr Marzeny Świstak.
Wszyscy pracownicy naukowi na swoich profilach pracowniczych mają obowiązek
podawania terminów dyżurów lub konsultacji, jednak studenci potrzebujący pomocy poza
godzinami konsultacji też są w stanie ją uzyskać. Stosowne informacje są zamieszczane także
na tabliczkach umieszczonych przy drzwiach pokoi poszczególnych pracowników oraz
podawane na pierwszych zajęciach ze studentami.
W dniu 7 września 2018 r zostało zawarte porozumienie wykonawcze między Dziekanem
Wydziału Prawa i Administracji UMCS a Dyrektorem XXX Liceum Ogólnokształcącego im.
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księdza Jana Twardowskiego w Lublinie. Porozumienie obejmuje współpracę Uczelni ze
Szkołą, szczególnie w zakresie organizacji spotkań, wykładów oraz warsztatów dla uczniów,
realizowanych na Uczelni lub w Szkole przy udziale pracowników oraz studentów Uczelni.
Strony umowy zobowiązały się do aktywnego uczestnictwa i współpracy przy realizacji
wspólnego celu. Porozumienie umożliwia nawiązanie kontaktu uczniów Szkoły z Uczelnią,
rozwój wzajemnego partnerstwa oraz zobowiązuje do wspólnej promocji swojej działalności.
Na kanwie tego porozumienia pracownicy WPiA poprowadzili szereg wykładów dla uczniów
liceum:
 wykład z okazji dnia ONZ został poprowadzony przez prof. dr hab. Annę PrzyborowskąKlimczak, natomiast Koło Studenckie Prawa Międzynarodowego Publicznego
przeprowadziło konkursy, quiz z nagrodami ufundowanymi przez Panią Dziekan
Wydziału.
 wykład na temat etyki zawodów prawniczych poprowadził dr hab. Grzegorz
Ławnikowicz, prof. UMCS. (2018r.)
 wykład na temat instytucjonalnej ochrony praw człowieka poprowadził dr hab. Bartosz
Liżewski, prof. UMCS (2018r.)
 Studenci kierunku prawo skupieni w Kole Doktryn Politycznych i Prawnych prowadzili
cykliczne (co dwa tygodnie) warsztaty z debat oksfordzkich, w których uczestniczyła
młodzież z XXX LO w Lublinie pod opieką nauczyciela Roberta Gumuły.
 Obecnie studenci z Koła przygotowują 2 drużyny do debaty pokazowej z okazji
odzyskania niepodległości, która odbędzie się na terenie szkoły w ramach akademii
okolicznościowej w dniu 13 listopada.
 Dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof. UMCS poprowadziła na terenie szkoły warsztaty
z retoryki dla uczniów reprezentujących XXX LO w międzynarodowym turnieju debat
oksfordzkich w Bydgoszczy „Szermierze Słowa”. Drużyna odniosła sukces plasując się
na podium (2018 r.)
Koło Doktryn Politycznych i Prawnych w ramach Wydziałowego Turnieju Debat
współpracowało z Instytutem Pamięci Narodowej (przedstawiciel IPN był w składzie jury) oraz
kierownikiem Katedry Retoryki na Wydziale Filozoficznym KUL prof. Pawłem Gondkiem.
Poza tym w ramach warsztatów dla studentów z retoryki Grażyna Jakubecka – aktorka z Teatru
Osterwy w Lublinie i dr hab. Grażyna Stachyra z Wydziału Politologii poprowadziły zajęcia z
emisji głosu. Wykład i warsztaty z wykorzystania doktryn w debacie publicznej i na sali
rozpraw poprowadził dr Marcin Niemczyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego (radca prawny i
absolwent podyplomowej retoryki na UJ).
Na Wydziale działa Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, która ma swoich
przedstawicieli we wszelkich organach kolegialnych i uczestniczy w organizacji
immatrykulacji studentów I roku, Drzwi Otwartych UMCS, Adapciaku oraz imprez o
charakterze wolontarystycznym – „Zostań bohaterem”. Siedziba RWSS znajduje się w
budynku WPiA, w pokoju 107 i została wyposażona w komputer z dostępem do Internetu oraz
meble biurowe niezbędne do prowadzenia działalności.
Studenci zrzeszeni w kołach naukowych lub organizacjach studenckich mogą
występować o dofinansowanie swojej działalności poprzez udział w konkursach grantowych
Rektora na dofinansowanie projektów oraz konkursach grantowych Biura Promocji UMCS.
Studenci są szeroko informowani o możliwościach i zakresie wsparcia, m.in. poprzez
stronę internetową uczelni i Wydziału. Na stronie Wydziału Prawa i Administracji
umieszczane są bieżące komunikaty informujące o ważnych dla studentów wydarzeniach i
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sprawach. W zakładce „Student" można znaleźć informacje dotyczące m.in. planu zajęć, zasad
korzystania z oferty dydaktycznej Uczelni, kół naukowych, organizacji studenckich,
Akademickiego Centrum Kariery, Biura Programów Zagranicznych, opieki zdrowotnej
i psychologicznej, wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, pomocy finansowej
w postaci kredytów studenckich, stypendiów, domów studenckich, itp.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO wdrożono odpowiednie procedury
mające na celu ochronę danych osobowych studentów politykę bezpieczeństwa w zakresie
ochrony danych osobowych w Uniwersytecie.
Indywidualizacja procesu kształcenia studentów jest dokonywana przez udział w
studenckim ruchu naukowym. Na Wydziale studenci mogą działać w Studenckim Kole
Naukowym Prawników (istniejącym od 60 lat) oraz innych kołach naukowych, których
działalność jest ściśle powiązana z tematyką badawczą realizowaną przez poszczególne
Katedry. Koła te mają opiekunów powołanych przez Radę Wydziału spośród pracowników
naukowych Wydziału. Opiekunowie czuwają nad merytoryczną działalnością studentów w
poszczególnych kołach. Są również recenzentami przygotowywanych wystąpień i publikacji.
Biorą też udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez studentów. Warto
podkreślić, że do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszani są nie tylko pracownicy
naukowi z Wydziału, lecz również osoby z innych wydziałów Uniwersytetu i ośrodków
naukowych.
Sprawdzoną, od wielu lat utrzymywaną formą wsparcia studentów w procesie kształcenia
jest pomoc ze strony pracowników Wydziału w organizowaniu konkursów krasomówczych.
Pracownicy Wydziału uczestniczą w przygotowaniu kazusów, pomagają studentom w
opracowywaniu wystąpień (dotyczy to zwłaszcza uczestników konkursów ogólnopolskich).
Dotychczas z inicjatywy studenckiego ruchu naukowego odbyło się ponad 40 środowiskowych
konkursów, a prezentowane na nich wystąpienia dotyczyły spraw z zakresu prawa karnego,
cywilnego i administracyjnego. Udział w konkursie stwarza możliwości doskonalenia przez
studentów umiejętności w dziedzinie retoryki, rozwiązywania interesujących kazusów i
nabywania doświadczeń w zakresie konstruowania i prezentowania publicznych wystąpień. W
jury organizowanych na Wydziale konkursów zasiadają wysokiej klasy specjaliści wywodzący
się z praktyki stosowania prawa i nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale.
Bardzo ważną formą wspierania studentów w procesie kształcenia podejmowaną przez
władze i pracowników Wydziału jest wspieranie rozwoju kół naukowych i ich działalności.
Innym przykładem wspierania studentów interesujących się problematyką prawa karnego
są organizowane dla nich wyjazdy do Izby Karnej Sądu Najwyższego, podczas których
studenci mają możliwość zapoznania się z bieżącą pracą Sądu. Pracownicy Wydziału pomagają
też studentom w przygotowaniu wyjazdów i wyjść do zakładów karnych.
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach
Wydział Prawa i Administracji zapewnia publiczny dostęp do informacji o programie
studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach. Źródła informacji w postaci stron
internetowych i system informatyczny USOS, w którym udostępniane są oprócz wyników
zaliczeń i egzaminów, sylabusy przedmiotów zawierające m.in. treści zajęć, formy i metody
dydaktyczne oraz warunki zaliczenia są uaktualniane na bieżąco.
Na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji znajdują się wzory dokumentów
do pobrania przez studentów i informacje bieżące.
Bieżące zasady rekrutacji oraz informacje o kierunku studiów można uzyskać również
przez ogólnouniwersytecki system rekrutacji na studia IRK. Wszystkie informacje dotyczące
procesu kształcenia znajdują się na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału.
oraz w systemie USOS. Raporty ogólnouniwersyteckiego badania jakości kształcenia są
zamieszczane na stronie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Pracownicy mają
obowiązek aktualizowanie swoich profili oraz sylabusów realizowanych przedmiotów.
Dogodnym sposobem komunikacji ze studentami jest też Wirtualny Kampus UMCS. Studenci
Wydziału mają dostęp do bezprzewodowego Internetu eduroam i stanowisk komputerowych z
dostępem do sieci na terenie Biblioteki Wydziałowej. Wszelkich informacji udziela w formie
ustnej lub drogą elektroniczną dobrze wyszkolony personel Dziekanatu. Ważne informacje i
komunikaty wywieszane są również w gablotach przy Dziekanacie.
Na Wydziale Prawa i Administracji powołano Wydziałowy Zespół ds. Promocji, który
zajmuje się koordynacją polityki informacyjnej z wykorzystaniem różnych form
przekazywania informacji, w tym dotyczących wydarzeń takich jak: Drzwi Otwarte, Festiwal
Nauki, wkłady prowadzone dla ostatnich klas szkół średnich oraz inne imprezy branżowe.
Strony oficjalne są administrowane przez pracowników UMCS. Został też powołany zespół
złożony z pracowników Wydziału, którego zadaniem jest zarządzanie i modernizacją strony
wydziałowej.
Wydział Prawa jest promowany poprzez media społecznościowe w postaci:
 Facebook WPiA UMCS: https://www.facebook.com/wpiaumcs/ (3720 obserwujących)
 Instagram WPiA UMCS: https://www.instagram.com/wpia_umcs/ (820 obserwujących)
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów
Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich
prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. W tym
celu utworzyła i doskonali Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia rozumiany
jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie
poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią
kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia dostarcza analiz i wniosków dotyczących
funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki
działań naprawczych. System zapewnienia jakości kształcenia jest układem dynamicznym,
podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań
zewnętrznych oraz wewnętrznych. Doskonalenie jakości kształcenia jest rozumiane jako
dążenie do osiągania przez wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej możliwie najwyższych
wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stosownych
do określonych warunków społeczno-ekonomicznych, przy stałym wzmacnianiu potencjału
naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Na doskonalenie jakości kształcenia, który jest
cyklicznym procesem, składają się następujące rodzaje działań: monitoring procesu kształcenia
i obsługi studentów, doktorantów i słuchaczy; analiza wyników monitoringu; planowanie i
wdrażanie działań naprawczych i doskonalących. Monitoring procesu kształcenia i obsługi
studentów, doktorantów i słuchaczy dostarcza informacji o procesie kształcenia, jego mocnych
i słabych stronach oraz stanowi podstawę do podejmowania działań o charakterze naprawczym
i doskonalącym.
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma charakter kompleksowy.
Odnosi się do wszystkich form i poziomów kształcenia oraz obejmuje każdy z obszarów
działalności Uniwersytetu mający wpływ na przebieg kształcenia i jego rezultaty, a w
szczególności takie elementy jak: rekrutacja na studia i inne formy kształcenia; organizacja i
przebieg procesu kształcenia, w tym ocena zajęć dydaktycznych; zasoby kadrowe i materialne;
system obsługi administracyjnej studentów, doktorantów i słuchaczy; system motywacji,
pomocy i wspierania studentów, doktorantów i słuchaczy; system obiegu i udostępniania
informacji. Działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmują
również badanie losów absolwentów, jako elementu dostarczającego wiedzy o wartości oferty
edukacyjnej w kontekście rynku pracy. System uczelniany obejmuje również działalność
Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia. Doskonalenie jakości kształcenia jest
wspomagane działaniami Uczelnianego Koordynatora Bolońskiego, Centrum Kształcenia i
Obsługi Studiów, Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania, Centrum Promocji, Działu
Organizacyjno-Prawnego, Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów.
Na Wydziale Prawa i Administracji za organizację systemu zapewniania jakości
kształcenia odpowiada Dziekan, który zgodnie z założeniami Uchwały Nr XXIII-11.5/13
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Senatu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołał Wydziałowy Zespół ds.
Jakości Kształcenia. W jego skład wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich
prowadzących zajecia na poszczególnych kierunkach oraz przedstawiciele studentów
delegowani przez Parlament Studencki.
Do priorytetowych zadań władz Wydziału Prawa i Administracji należy stałe dążenie do
doskonalenia programu kształcenia na kierunku prawo. Działania te polegają na bieżącym
monitorowaniu jakości kształcenia na kierunku, okresowych przeglądach programu kształcenia
oraz proponowaniu modyfikacji programu. Monitorowaniem programu kształcenia na kierunku
prawo zajmouje się Wydziałowa Komisja Dydaktyczna, która bierze pod uwagę: opinie
interesariuszy wewnętrznych (studentów, pracowników) i zewnętrznych (interesariuszy w zakresie zapotrzebowania rynku pracy). Propozycje zmian w programach studiów są
każdorazowo też omawiane podczas spotkan Zespołu ds. Jakości Kształcenia, a następnie
przekazywane do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, która analizuje efekty kształcenia.
Ostatnim ogniwem, który zajmuje się analizą spraw związanych ze zmianami w programie była
Rada Wydziału Prawa i Administracji. Zwykle raz w miesiącu odbywały się posiedzenia
Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.
Jakość zajęć jest również monitorowana przez kierowników Katedr, którzy co najmniej
raz w okresie oceny pracowniczej, powinni hospitować zajęcia wybranych pracowników.
Ocena osiągania efektów kształcenia przez studentów odbywa się na poszczególnych
etapach procesu kształcenia oraz po jego zakończeniu. Prace etapowe są dostosowane do
obszaru dyscypliny i w zależności od realizowanych treści przedmiotu obejmują zadania
wymagające zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych narzędzi w ćwiczeniach
praktycznych oraz zaprezentowania określonych kompetencji społecznych.
Całość efektów kształcenia osiągniętych w ramach poszczególnych przedmiotów jest
odzwierciedlana za pośrednictwem ocen podsumowujących i weryfikowana podczas
egzaminów ustnych lub pisemnych oraz testów tradycyjnych. Sposób formułowania pytań
egzaminacyjnych pozwala na sprawdzanie wiedzy i umiejętności oraz
kompetencji
społecznych.
Student w celu weryfikacji osiągania efektów uczenia się zobowiązany jest m.in. do
zrealizowaania praktyki w wymiarze 120 godzin. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk
czuwa Dziekan, zaś bezpośredni nadzór merytoryczny nad praktykami sprawuje powoływany
przez niego opiekun (lub opiekunowie) praktyk. Warunkiem zaliczenia praktyki przez
opiekuna praktyk jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się modułu „Praktyki”,
weryfikowanych głównie na podstawie przedkładanej przez studenta dokumentacji
odzwierciedlającej przebieg praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki w instytucji,
zaopatrzone w pozytywną opinię instytucji lub patrona praktyki oraz dziennik praktyk). Efekty
kształcenia uzyskane podczas praktyk są weryfikowane przez opiekunów praktyk.
Podsumowującym kryterium oceny realizacji zakładanych efektów uczenia się na
kierunku Prawo jest pomyślnie zdany egzamin magisterski. Szczególną uwagę poświęca się
prowadzeniu seminariów magisterskich. Na Wydziale Prawa i Administracji przyjęto wspólną
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dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów procedurę określającą zasady zapisów i
zaliczania seminariów dyplomowych i magisterskich. W ramach kontroli antyplagiatowej praca
magisterska jest wprowadzana do systemu USOS – APD powiązanego z systemem JSA.
Egzamin dyplomowy obejmuje trzy pytania, z których co najmniej jedno związane jest z
tematem pracy magisterskiej, a co najmniej jedno nie może być z nim związane, lecz dotyczy
zagadnień objętych programem studiów.
Do bieżącej analizy osiąganych efektów uczenia się jest zobowiązany każdy nauczyciel
akademicki (w czasie i po zakończeniu realizacji dydaktyki z zakresu danego przedmiotu),
natomiast okresowa analiza prowadzona jest także przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości
Kształcenia oraz Dziekana (lub właściwego prodziekana)Wydziału sprawującego nadzór nad
wszystkimi pracownikami Wydziału biorącymi bezpośredni udział w czynnościach objętych
procesem kształcenia. Podobnie jak nauczyciele akademiccy, Dziekan dokonuje okresowej
analizy efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów, w szczególności
z uwzględnieniem imiennej obsady zajęć. Wszyscy nauczyciele akademiccy, których dotyczy
system weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, mają obowiązek zapoznania
się z ewentualnymi uwagami, w celu wprowadzenia niezbędnych korekt w kolejnym roku
akademickim.
Weryfikacji osiągania efektów uczenia się służy również wypełnianie przez studentów
ankiet dotyczących poszczególnych zajęć.
Jakość zajęć jest również monitorowana przez kierowników Katedr, którzy co najmniej
raz w okresie oceny pracowniczej, hospitują zajęcia wybranych pracowników.
Stała współpraca Wydziału Prawa i Administracji z otoczeniem społeczno-gospodarczym
pozwala na uwzględnienie potrzeb interesariuszy zewnętrznych w procesie dydaktycznym.
Umożliwia rozwijanie kompetencji zawodowych studentów w rzeczywistym środowisku pracy,
a jednocześnie pozwala na realizację wyjątkowych w skali kraju działań na rzecz studentów.
Istotną rolę odgrywają tutaj interesariusze, którzy każdego roku spotykają się na posiedzeniach.
Interesariuszami wewnętrznymi są przede wszystkim studenci i doktoranci, jak również
pracownicy badawczo–dydaktyczni oraz dydaktyczni, a także władze Wydziału. Ich udział w
konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów dokonuje się poprzez członkostwo
w strukturach wydziałowych i uczelnianych oraz za pomocą ściśle określonych procedur,
przyjętych przez władze Uniwersytetu i obowiązujących na Wydziale. W odniesieniu do
studentów i doktorantów, aktywność ta przybiera różne formy: studenci i doktoranci aktywnie
angażują się w prace Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i Zespołu ds. Jakości Kształcenia,,
Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Zespołu ds. Promocji Wydziału. Przedstawiciele tej grupy
wspólnoty akademickiej zasiadali również w działającej do 30 września 2019 r. Radzie
Wydziału Prawa i Administracji, a obecnie mają swoją reprezentację w funkcjonującej od 1
października 2019 r. Radzie Instytutu Nauk Prawnych (2 przedstawicieli).
Studenci współorganizują szereg wydarzeń na Wydziale, np. konferencje naukowe,
spotkania z przedstawicielami świata nauki i praktyki prawniczej, konkursy krasomówcze,
pokazowe symulacje procesów sądowych, itp.
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W oparciu o obowiązujące procedury i praktyki, studenci i doktoranci mają bieżącą
możliwość sygnalizowania niedoskonałości procesu kształcenia oraz prezentowania propozycji
dotyczących poprawy jego funkcjonowanie, m. in. poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych
oraz bezpośrednie kontakty z Dziekanem Wydziału oraz prodziekanami. Sygnalizacja ta
odbywa się również za pośrednictwem pracowników Wydziału pełniących obowiązki
opiekunów poszczególnych roczników. Pracownicy Wydziału uczestniczą w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów za pomocą wielu instrumentów wpływu, w tym
poprzez uczestnictwo reprezentantów tej grupy w pracach Wydziałowej Zespołu ds. Jakości
Kształcenia, Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, a także - w okresie do 30 września 2019 r. –
w pracach Rady Wydziału Prawa i Administracji. Po zmianach obejmujących strukturę
Wydziału, obowiązujących od 1 października 2019 r., funkcje forum udziału pracowników w
ocenie programu i jakości kształcenia będzie spełniało Kolegium Dziekańskie oraz spotkania z
udziąłem kierowników katedr. Pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w pracach
zespołów i komisji powoływanych na Wydziale oraz mają możliwość zgłaszania właściwym
gremiom Wydziału wskazówek i sugestii dotyczących koniecznych i pożądanych zmian w
programach kształcenia.
Działania mające na celu zwiększenie efektywności oraz doskonalenie programu
kształcenia podejmuje również Kolegium Dziekańskie analizując wyniki zdawalności
absolwentek i absolwentów kierunku prawo na aplikacje prawnicze, jak również uczestnicząc
w realizacji ogólnouniwersyteckiego programu badania losów zawodowych absolwentek i
absolwentów.
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Czynniki zewnętrzne

Czynniki wewnętrzne

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji z uwzględnieniem
szczegółowych kryteriów oceny programowej
Mocne strony

Słabe strony

1. Zajęcia na kierunku prawa są prowadzone przez
nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu
w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, bogatym
dorobku naukowym i rozległej znajomości
praktyki tworzenia i stosowania prawa, co
zapewnia wysoki poziom procesu kształcenia.
2. Studenci mają możliwość korzystania z różnych
form zajęć dydaktycznych, prowadzonych w
dobrze wyposażonych salach wykładowych i
ćwiczeniowych, w większości usytuowanych w
jednym budynku, oraz mają zapewniony dostęp do
elektronicznych baz aktów prawnych i publikacji
prawniczych
oraz
stale
wzbogacanego
księgozbioru Biblioteki Wydziałowej .
3. Program studiów zapewnia bogatą, tematycznie
różnorodną i stale poszerzaną o nowe przedmioty
listę przedmiotów do wyboru przez studenta.
4. Dynamicznie rozwijający się studencki ruch
naukowy umożliwia zdolnym studentom z
aspiracjami
naukowymi
uczestniczenie
w
krajowych i międzynarodowych konferencjach
naukowych i prezentowanie na nich referatów.
5. Pracownicy Wydziału zapewniają wsparcie
studentom zarówno w sprawach związanych z
kształceniem i działalnością organizacyjną, a także
włączaniem ich do prowadzonych przez nich
badań naukowych.

1. Mimo widocznego postępu nadal nie jest w
pełni
satysfakcjonujący
stopień
umiędzynarodowienia kształcenia.
2. Duża liczba osób w grupach ćwiczeniowych i
obszerny
zakres
treści
programowych
przekazywanych podczas ćwiczeń ograniczają
możliwości
uwzględniania
indywidualnych
zainteresowań studentów i stosowania w
większym
stopniu
aktywizujących
metod
prowadzenia zajęć.
3. Konieczność dostosowania programu studiów i
form kontroli zdobywanej na studiach wiedzy i
umiejętności do wymagań i form egzaminów na
aplikacje prawnicze ogranicza możliwości
indywidualizacji procesu kształcenia dla studentów
planujących inną drogę kariery zawodowej.
4. Mimo wydawania przez Wydział „Studenckich
Zeszytów
Naukowych”
nadal
w
niewystarczającym
stopniu
studenci
mają
możliwości
publikowania wartościowych,
przygotowanych na wysokim poziomie prac
dyplomowych i arykułów.
5. Działalność dydaktyczna prowadzona na
wysokim poziomie i przy dużym zaangażowaniu w
nią
pracowników
nie
jest
w
stopniu
wystarczającym doceniana przy dokonywaniu
oceny pracowników badawczo-dydaktycznych.

Szanse

Zagrożenia

1. Zachęcanie zdolnej młodzieży z regionu do
podejmowania kształcenia na Uniwersytecie i na
Wydziale
poprzez
wprowadzenie
systemu
stypendialnego i różnych formy wsparcia w
procesie rekrutacji.

1. Podejmowanie przez dobrych absolwentów
liceów kształcenia
w innych ośrodkach
akademickich ze względu na zakładane przez nich
większe szanse znalezienia pracy podczas studiów
i po ich ukończeniu.

2. Starania zmierzające do pozyskania środków
zewnętrznych, m.in. funduszy unijnych i grantów
na działalność dydaktyczną powinny przyczynić
się do zapewnienia studentom szerszej oferty
wyjazdów i staży zagranicznych.
3. Działania na rzecz poszerzenia współpracy z
otoczeniem zewnętrznym w zakresie wzbogacenia
oferty praktyk i staży studenckich oraz
fundowanych stypendiów umożliwią bardziej

2. W wypadku niezapewnienia odpowiedniego
wsparcia finansowego dla uniwersyteckiego
procesu kształcenia mogą zostać ograniczone
wysiłki na rzecz jego dalszego unowocześniania i
doskonalenia.
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3. Rozdzielenie działalności naukowej od
działalności
dydaktycznej
pracowników
badawczo-dydaktycznych, w odniesieniu do
niektórych aspektów jej prowadzenia, oraz

świadome planowanie przez studentów przyszłej
drogi zawodowej.
4. Dzięki dalszemu rozwojowi miasta i regionu
wzrośnie liczba atrakcyjnych ofert pracy dla
absolwentów studiów prawniczych w Lublinie i na
Lubelszczyźnie
5. Nawiązywanie w drodze różnego rodzaju
porozumień
współpracy
z
partnerami
zagranicznymi powinno korzystnie wpłynąć na
zwiększenie
międzynarodowej
mobilności
pracowników i studentów Wydziału oraz wzrost
liczby przyjazdów wykładowców i studentów z
innych państw.

…………………………………………………
(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

eksponowanie dominującego znaczenia osiągnięć
naukowych może osłabić motywacje pracowników
do podwyższania poziomu kształcenia i
zwiększania jego innowacyjności.
4. Zmiany przepisów w zakresie kształtowania
ścieżki kariery naukowej na uczelniach mogą
spowolnić procesy awansowe pracowników
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.
5.
Ograniczenia
w
zakresie
kształcenia
doktorantów mogą zniechęcić absolwentów
studiów prawniczych do przygotowywania
rozpraw doktorskich i uzyskiwania stopnia
naukowego doktora.

…………………………………………
(podpis Rektora)

Lublin, dnia 24 października 2019 roku
(miejscowość)
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 2

Poziom studiów

jednolite studia
magisterskie

Rok
studiów
I
II
III
IV
V
Razem:

Studia stacjonarne
Dane sprzed
Bieżący rok
3 lat
akademicki
261
273
281
257
256
266
238
280
254
252
1290
1328

Studia niestacjonarne
Dane sprzed
Bieżący rok
3 lat
akademicki
36
67
41
45
52
40
48
25
51
39
228
216

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny

Poziom studiów

jednolite studia
magisterskie

Rok
ukończenia

2016/2017
2017/2018
2018/2019
Razem:

Studia stacjonarne
Liczba
Liczba
studentów,
absolwentów
którzy
w danym roku
rozpoczęli cykl
kształcenia
kończący się
w danym roku

240
238
250
728

264
221
225
710

Studia niestacjonarne
Liczba
Liczba
studentów, absolwentów w
którzy
danym roku
rozpoczęli
cykl
kształcenia
kończący się
w danym
roku
35
46
45
52
51
44
131
142

Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku).
2
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów
prawo, studia jednolite magisterskie, profil ogóloakademicki w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018
poz. 1861)3.
Studia stacjonarne

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.

10/300
2565
300

236

300

100
4
2 praktyki po 15 dni
30 godzin

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1). 2565/0

2). 1683/0

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
3
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Studia niestacjonarne

Liczba punktów
ECTS/Liczba godzin

Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym z
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

10/300
1683
300

236

300

100

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
4
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
2 praktyki po 15 dni
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
Od 2017 roku 0 godzin
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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1). 2565/0

2). 1683/0

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością
naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek
studiów4
Studia stacjonarne

Nazwa
zajęć

zajęć/grupy Forma/formy zajęć

Prawo rzymskie
Wstęp do
prawoznawstwa
Logika prawnicza
Historia prawa
polskiego
Powszechna
historia
prawa
Historia doktryn
politycznych i
prawnych
Socjologia prawa
Prawo międzynarodowe
publiczne
Ustrój organów
ochrony prawnej
Prawo konstytucyjne
Prawo cywilne cz. I
Prawo karne
Prawo administracyjne
Publiczne
prawo
gospodarcze
Prawo UE
Postępowanie
administracyjne i
sądowoadministracyjne
Prawo cywilne cz II
Prawo finansowe
Postępowanie karne
Kryminalistyka sądowa
Ochrona własności

Łączna liczna godzin
zajęć
stacjonarne
75

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Liczba punktów
ECTS
8

60

6

45

6

75

8

75

8

60

6

45

6

60

6

45

6

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

90
105
90
90

10
10
10
10

45

6

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

45

6

90

10

105
75
90

10
8
10

45

6

30

4

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ;
konwersatorium
Wykład

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
4
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intelektualnej
Prawo handlowe
Postępowanie cywilne
Prawo pracy
Teoria i filozofia prawa
Etyka prawnicza
Łacińska terminologia
prawnicza
Ekonomia
Nauka o państwie i
polityce
Historia administracji w
nowożytnej Europie
Współczesne
kultury
prawne
Ustroje państw
współczesnych
Profesje prawnicze
Prawo konkurencji
Prawo parlamentarne
Europejski system praw
człowieka
Nauka legislacji
Komunikacja społeczna
Mediacja w porządku
prawnym
Negocjacje prawnicze
Prawo policyjne
Prawo samorządu
terytorialnego
Kryminologia
Prawo wyznaniowe
Swobody rynku
wewnętrznego w Unii
Europejskiej
Prawo żywnościowe i
zarządzania rolnictwem
Zarządzanie
nieruchomościami
Prawo spółdzielcze
Prawo karne
wykonawcze
Prawo karne

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ;
konwersatorium
Wykład
Wykład

90
105
75
60
30

10
10
8
6
4

30

4

30

4

30

4

30

4

45

6

45

6

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

30
30
45

4
4
6

45

6

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia

30
30

4
4

30

4

Wykład
Wykład
Wykład

15
30

2
4

30

4

Wykład
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia

30
30

4
4

45

6

30

4

30

4

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

45

6

30

4

Wykład ; Ćwiczenia

30

4

Wykład
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
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porównawcze
Wybrane zagadnienia
części szczególnej
prawa karnego
Prawo wykroczeń i
prawo karne skarbowe
Postępowania
szczególne w procesie
karnym
Międzynarodowa
współpraca w sprawach
karnych
Prawo dowodowe
Międzynarodowy obrót
prawny w sprawach
cywilnych
Prawo podatkowe
Prawo ochrony zdrowia
Administracyjnoprawny
status jednostki w
państwie
Postępowanie
dyscyplinarne
Strategie zapobiegania
przestępczości procedura realizacji
Prawna ochrona
zwierząt
Międzynarodowe
prawo handlowe
Prawo upadłościowe
Postępowania odrębne
w procesie cywilnym
Prawo papierów
wartościowych
Postępowanie
egzekucyjne w
administracji
Zamówienia publiczne
Prawo o notariacie
System ochrony
prawnej w Unii
Europejskiej

Wykład

Wykład ; Ćwiczenia

30

4

45

6

30

4

30

4

45

6

45

6

45
30

6
4

30

4

30

4

30

4

45

6

30

4

30

4

45

6

30

4

30

4

30
30

4
4

30

4

Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład

Wykład
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia
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Prawna regulacja
świadczenia usług w
UE
Postępowanie
nieprocesowe
Postępowanie
zabezpieczające i
egzekucyjne w
sprawach cywilnych
Postępowanie
podatkowe
Prawo bilansowe
Prawo autorskie i prawa
pokrewne
Prawo ochrony
środowiska
Obrót gospodarczy z
udziałem konsumentów
Prawo spółek
Prawo umów
handlowych
Prawo ubezpieczeń
społecznych
Prawo bankowe
Informatyzacja
postępowania
cywilnego
Prawo wyborcze i
referendalne
Wykładnia prawa w
praktyce sądowej

Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia

30

4

30

4

30

4

45

6

45

6

30

4

30

4

45

6

45

6

45

6

45

6

30

4

30

4

45

6

45

6

Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
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Studia niestacjonarne

Nazwa
zajęć

zajęć/grupy Forma/formy zajęć

Prawo rzymskie
Wstęp do
prawoznawstwa
Logika prawnicza
Historia prawa
polskiego
Powszechna
historia
prawa
Historia doktryn
politycznych i
prawnych
Socjologia prawa
Prawo międzynarodowe
publiczne
Ustrój organów
ochrony prawnej
Prawo konstytucyjne
Prawo cywilne cz. I
Prawo karne
Prawo administracyjne
Publiczne
prawo
gospodarcze
Prawo UE
Postępowanie
administracyjne i
sądowoadministracyjne
Prawo cywilne cz II
Prawo finansowe
Postępowanie karne
Kryminalistyka sądowa
Ochrona własności
intelektualnej
Prawo handlowe
Postępowanie cywilne
Prawo pracy
Teoria i filozofia prawa
Etyka prawnicza
Łacińska terminologia

Łączna liczna godzin
zajęć
niestacjonarne
45

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Liczba punktów
ECTS
8

36

6

27

6

45

8

45

8

36

6

27

6

36

6

27

6

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

54
63
54
54

10
10
10
10

27

6

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

27

6

54

10

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ;
konwersatorium
Wykład

63
45
54

10
8
10

27

6

18

4

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład
Wykład ;

54
63
45
36
18
18

10
10
8
6
4
4

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia

Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
Wykład ; Ćwiczenia
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prawnicza
Ekonomia
Nauka o państwie i
polityce
Historia administracji w
nowożytnej Europie
Współczesne
kultury
prawne
Ustroje
państw
współczesnych
Profesje prawnicze
Prawo konkurencji
Prawo parlamentarne
Europejski system praw
człowieka
Nauka legislacji
Komunikacja społeczna
Mediacja w porządku
prawnym
Negocjacje prawnicze
Prawo policyjne
Prawo
samorządu
terytorialnego
Kryminologia
Prawo wyznaniowe
Swobody
rynku
wewnętrznego w Unii
Europejskiej
Prawo żywnościowe i
zarządzania rolnictwem
Zarządzanie
nieruchomościami
Prawo spółdzielcze
Prawo
karne
wykonawcze
Prawo
karne
porównawcze
Wybrane zagadnienia
części
szczególnej
prawa karnego
Prawo wykroczeń i
prawo karne skarbowe
Postępowania

konwersatorium
Wykład
Wykład

18

4

18

4

18

4

27

6

27

6

Wykład
Wykład
Wykład
Wykład

27
18
27

4
4
6

27

6

Wykład
Wykład
Wykład

18
18

4
4

18

4

Wykład
Wykład
Wykład

9
18

2
4

18

4

Wykład
Wykład
Wykład

18
18

4
4

27

6

18

4

18

4

27

6

18

4

18

4

18

4

27

6

18

4

Wykład
Wykład
Wykład

Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład

Wykład
Wykład
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szczególne w procesie
karnym
Międzynarodowa
współpraca w sprawach
karnych
Prawo dowodowe
Międzynarodowy obrót
prawny w sprawach
cywilnych
Prawo podatkowe
Prawo ochrony zdrowia
Administracyjnoprawny
status
jednostki
w
państwie
Postępowanie
dyscyplinarne
Strategie zapobiegania
przestępczości
procedura realizacji
Prawna
ochrona
zwierząt
Międzynarodowe
prawo handlowe
Prawo upadłościowe
Postępowania odrębne
w procesie cywilnym
Prawo
papierów
wartościowych
Postępowanie
egzekucyjne
w
administracji
Zamówienia publiczne
Prawo o notariacie
System
ochrony
prawnej
w
Unii
Europejskiej
Prawna
regulacja
świadczenia usług w
UE
Postępowanie
nieprocesowe
Postępowanie
zabezpieczające
i

Wykład

Wykład
Wykład

Wykład
Wykład
Wykład

Wykład

18

4

27

6

27

6

27
18

6
4

18

4

18

4

18

4

27

6

18

4

18

4

27

6

18

4

18

4

18
18

4
4

18

4

18

4

18

4

18

4

Wykład

Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład

Wykład
Wykład
Wykład

Wykład

Wykład
Wykład
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egzekucyjne
w
sprawach cywilnych
Postępowanie
podatkowe
Prawo bilansowe
Prawo autorskie i prawa
pokrewne
Prawo
ochrony
środowiska
Obrót gospodarczy z
udziałem konsumentów
Prawo spółek
Prawo
umów
handlowych
Prawo
ubezpieczeń
społecznych
Prawo bankowe
Informatyzacja
postępowania
cywilnego
Prawo wyborcze i
referendalne
Wykładnia prawa w
praktyce sądowej

Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład

Wykład
Wykład

27

6

27

6

18

4

18

4

27

6

27

6

27

6

27

6

18

4

18

4

27

6

27

6

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji
inżynierskich / Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania
zawodu nauczyciela5
Nazwa
zajęć/grupy
zajęć
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Forma/formy zajęć
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Łączna liczna godzin zajęć
stacjonarne/niestacjonarne
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Liczba punktów
ECTS
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Razem:
Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających
ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra
inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
5
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych
w językach obcych6

Nazwa
programu/zajęć/grupy
zajęć

Forma
realizacji

Semestr

Forma
studiów

Język
wykładowy

Liczba
studentów
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)

Szkoła Prawa Czeskiego

wykład

lato

stacjonarne

angielski

15

Szkoła Prawa
Ukraińskiego

wykład

lato

stacjonarne

angielski

45

American Constitutional
Due Process

wykład
i pokazowy
proces

lato

stacjonarne

angielski

15

Szkoła Prawa
Ukraińskiego

wykład

lato

stacjonarne

angielski

27

American Studies

wykład
i pokazowy
proces

lato

stacjonarne

angielski

16

European Union
Intellectual Property Law

wykład

lato

stacjonarne

angielski

23

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających
ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką
informację.
6
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
 ۔Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie
elektronicznej)
1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).
2. Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku
prawo stacjonarne w roku akademickim 2018/2019
Lp. Tytuł/stopień
Imię i nazwisko
naukowy
1 Dr hab.
Arkadiusz Karol Bereza
2

Dr

Joanna Ewa Bodio

3

Dr

Renata Borek-Buchajczuk

4

Dr

Andrzej Chmiel

5

Prof. dr hab.

Lech Dubel

6

Prof. dr hab.

Katarzyna Dudka

7

Dr

Jarosław Dudzik

8

Dr

9

Dr

Anna Amalia FermusBobowiec
Agata Grudzińska

10 Prof. dr hab.

Antoni Janusz Hanusz

11 Prof. dr hab.

Andrzej
Stanisław
Jakubecki
Andrzej Roman Kidyba

12 Prof. dr hab.
13 Dr hab.

Andrzej
Korybski

Grzegorz

62

Reprezentowana dziedzina
i dyscyplina naukowa
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo

Poziom studiów
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie

14 Dr

Jarosław Kostrubiec

15 Dr hab.

Anna Maria Kosut

16 Dr
17 Dr hab.

Patrycja
Laura
Kozłowska-Kalisz
Ewa Zofia Kruk

18 Dr hab.

Marek Kulik

19 Dr

Dorota Maria Lebowa

20 Prof. dr hab.

Leszek Józef Leszczyński

21 Dr

Edyta Marlena Lis

22 Prof. dr hab.

Marek Mozgawa

23 Dr

Dr
Marta
Katarzyna
Mozgawa-Saj
Mirosław Maciej Nazar

24 Prof. dr hab.
25 Dr hab.
26 Dr
27 Dr hab.

Ireneusz
Jerzy
Nowikowski
Dorota Orkiszewska

28 Dr hab.

Wojciech
Ryszard
Orłowski
Sławomir Janusz Patyra

29 Dr

Piotr Mariusz Piskozub

30 Dr

Maciej Janusz Podleśny

31 Prof. dr hab.
32 Dr

Anna
Zofia
Przyborowska-Klimczak
Paweł Marcin Sadowski

33 Prof. dr hab.

Wiesław Skrzydło
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Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo

jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie

34 Prof. dr hab.
35 Dr
36 Dr
37 Dr
38 Dr
39 Prof. dr hab.

Ryszard Tadeusz Skubisz Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Jacek Zdzisław Sobczak Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Wiesław Piotr Tekely
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Przemysław
Wojciech Dziedzina nauki społeczne
Telenga
Dyscyplina prawo
Michał Zalewski
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo
Marian Aleksy Zdyb
Dziedzina nauki społeczne
Dyscyplina prawo

jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie
jednolite
magisterskie

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w
semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z
poziomów studiów.

Harmonogram sesji zimowej 2018/19
Kierunek - prawo niestacjonarne
I rok:
1) Wstęp do prawoznawstwa – 8-9 luty 2019 r.
2) Logika dla prawników – 17 luty 2019 r.
3) Prawo rzymskie – 10 i 16 luty 2019 r.
4) Technologia informacyjna – 5 luty 2019 r.
II rok
1) Prawo międzynarodowe publiczne – 5, 16-17 luty 2019 r.
2) Ustrój organów ochrony prawnej – 09, 15 luty 2019 r.
III rok
1) Prawo Unii Europejskiej – 10 luty 2019 r.
2) Publiczne prawo gospodarcze – 07 luty 2019 r.
IV rok
1) Kryminalistyka sądowa – 05 luty 2019 r.
2) Ochrona własności intelektualnej – 06 luty 2019 r.
V rok
1) Teoria i filozofia prawa – 17 luty 2019 r.
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Harmonogram sesji letniej 2018/19
Kierunek - prawo niestacjonarne
I rok
1) Powszechna historia prawa – 24 czerwca 2019 r.
2) Historia doktryn politycznych i prawnych – 29 czerwca, 11 lipca 2019 r.
3) Socjologia prawa – 24 czerwca 2019 r.
4) Historia prawa polskiego – 29 czerwca 2019 r., odrocz. 03.09
II rok
1) Prawo konstytucyjne – 06 lipca 2019 r.
2) Prawo cywilne cz. I – 10 lipca 2019 r., odrocz. 07.09.2019 r.
3) Prawo karne – 24 czerwca 2019 r.
4) Prawo administracyjne – 24 czerwca 2019 r., odrocz. 18.09
III rok
1) Prawo finansowe – 06 lipca 2019 r.
2) Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – 29 czerwca 2019 r.
3) Postępowanie karne – 03 lipca 2019 r., odrocz. 07 września 2019 r.
4) Prawo cywilne cz. II - 12 lipca 2019 r.
IV rok
1) Postępowanie cywilne – 25 czerwca 08 lipca 2019 r.
2) Prawo pracy – 24 czerwca 2019 r.
3) Prawo handlowe – 30 czerwca 2019 r. odrocz. 02 września 2019 r.
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4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
lub grupy zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku)
oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku),a w
przypadku kierunku lekarskiego także nauczycieli akademickich oraz inne osoby
prowadzące zajęcia z zakresu nauk klinicznych, sporządzoną wg następującego
wzoru:
Charakterystyka nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia lub grupy zajęć oraz
opiekunów prac dyplomowych na kierunku – Prawo
KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy,
rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego
Tytuł naukowy: profesor, dziedzina: prawo rzymskie, dyscyplina: prawo, rok uzyskania
tytułu: 2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo rzymskie – wykład 1 grupa x 45 godz. (stac.)
Łacińska terminologia prawnicza – konwersatorium 4 grupy x 30 godz. = 120 godz.
(stac.)
Rzymskie prawo karne – wykład monograficzny 1 grupa x 15 godz. (stac.)
Seminarium magisterskie V r. -1 grupa x 90 godz. (stac.)
Seminarium magisterskie IV r. – 1 grupa x 60 godz. (stac.)
Charakterystyka dorobku naukowego
1. monografia: Crimina legitima w rzymskim prawie publicznym, Lublin 2013, ss. 376
Artykuły:
2. „In search of the origins of the Roman public law offences (crimina) in the Archaic
period, „The Journal of Juristic Papyrology” Suppl.XXIX, Warszawa 2016 (Mater
familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka), s. 23-37
3. „Cognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym”, Studia Iuridica
Lublinensia 25 (2016), s. 41- 51
4. „W poszukiwaniu antycznej genezy klauzul generalnych, czyli o wartościach i
wartościowaniu w prawie rzymskim , Annales UMCS, sectio G, vol. 63,2 (2016), s. 27 41
5. "Vis - pomiędzy prawem rzymskich deliktów prywatnych a rzymskim prawem karnym
publicznym", w: "Przemoc w świecie starożytnym. Źródła, struktury, interpretacje",
Lublin 2017, s. 283 - 298
6. „Samopomoc jako alternatywny sposób zapewnienia efektywnej ochrony praw
prywatnych w prawie rzymskim”, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2017), nr 3 (239), s. 387 –
405
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7. „Rzymskie korzenie zasady nullum crimen, nullum iudicium, nulla poena sine lege?”,
w: Semper Fidelis, pod red. Doroty Malec, Łukasza Marca i Tomasza Palmirskiego,
Kraków 2017, s. 11-20
8. „Delicta i crimina: pomiędzy rzymskim prawem prywatnym a rzymskim
prawempublicznym (problemy graniczne)”, w: „Pogranicza w historii prawa i myśli
polityczno-prawnej”, pod red. D. Szpopera i P.Dąbrowskiego, Gdańsk - Olsztyn 2017, s.
21-31
9. De accusationibus et inscriptionibus (D. 48, 2). Kilka uwag na temat crimen i
accusatio w prawie rzymskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” z.101,
P.22 (2018), s. 11-24
10. „Klauzule umowne w handlu niewolnikami jako narzędzie polityki społecznej
administracji cesarskiej”, Zeszyty Naukowe KUL 61 (2018), nr 4 (244), s. 7 – 20
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Długoletnie doświadczenia dydaktyczne w prowadzeniu: ćwiczeń i konwersatoriów (od
1985 r.), wykładów (od 1995 r.), w tym także dla studentów studiów doktoranckich i
monograficznych, seminariów magisterskich (od 2010) r., zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i w trybie niestacjonarnym, współorganizowanie i przeprowadzanie
corocznego lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego dla studentów prawa, opieka nad
doktorantami w Katedrze (Andrzej Chmiel, Sebastian Stankiewicz, Arkadiusz Sobiech,
Bartosz Zalewski)
LECH DUBEL
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy,
rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
profesor nauk prawnych, dyscyplina: prawo, nominacja Prezydenta RP - rok 2011.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład Historia doktryn politycznych i prawnych, st. stacjonarne, r. I, 1 grupa, 30
godzin
Seminarium magisterskie, przedmiot j.w., st. stacjonarne, r. IV, I grupa, godzin 7,5
Seminarium magisterskie przedmiot j.w. st. stacjonarne, r. V, 1 osoba, godzin 30
Charakterystyka dorobku naukowego
1. L. Dubel, Metodologiczne wizje i koncepcje G.L. Seidlera, Annales UMCS, sectio G,
ius vol. LXI.1, 2014, s. 37-52
2. L. Dubel, M. Niemczyk, „Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako
próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą, Studia nad faszyzmem i totalitaryzmem,
36,2014,nr 4, s. 9-32.
3. Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et
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Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa,
Warszawa 2014, stron 845.,Annales UMCS, sectio G IUS, vol. LXII.1, Lublin 2015,
s.91-106.
4. L.Dubel, M. Łuszczyńska, Średniowieczne źródła współczesnych koncepcji dobra
wspólnego, w: Pro publico bono, red. M. Marszał, J. Przygodzki, e-Monografie Nr 84
Wrocław 2016, s. 61-73.
5. L. Dubel, Koncepcja totalitaryzmu w ujęciu Aleksandra Herza, Studia Iuridica
Lublinensia 2016, vol. XXV, nr 3, ISSN 1731-6375, s.231-248.
6. Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina,
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 38, nr 4, Wrocław 2016, s. 69-95
ISSN 0239-6661 (AUWr)
7. L. Dubel, Elementy współczesnej krytyki „czystej teorii prawa” Hansa Kelsena, w: A.
Bosiacki [red.], Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, Warszawa
2017, s. 228-263. ISBN 978-83-8107-155-0.
8. L. Dubel, Princeps educatus in the Thought of John of Salisbury, Annales UMCS ,
sectio G, Ius, vol. LXV,1, 2018, s.7-25, ISSN 0458-4317
9. Lew Dawidowicz Trocki o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku, Annales
UMCS, s. G, ius, 2019 z. 2.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie wszystkich form aktywności dydaktycznej: wykłady, seminaria, egzaminy;
także z użyciem technik audiowizualnych. Ocena ważona 5,15. Podręcznik mojego
autorstwa Historia doktryn politycznych i Prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa
2012, wyd. IV, Lexis Nexis, stron 540
Udział w seminariach Studenckiego Koła Naukowego Historii doktryn politycznych i
prawnych-jury. Prowadzenie konkursów z Historii doktryn polityczno-prawnych dla
studentów roku I, w kilku ostatnich latach (2019 -2015).
KATARZYNA DUDKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy,
rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Prof. dr hab. nauk prawnych, nauki społeczne – prawo, tytuł profesora od 2016 r
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1. wykład: Postępowanie karne – prawo stacjonarne – 23h
2. wykład: Postępowanie karne – bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne 45h
68

3. wykład: Postępowanie karne – prawo niestacjonarne – 45h
4. wykład: Postępowanie karne – bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne – 54h
5. wykład: Zasada kontradyktoryjności w procesie karnym – studia doktorskie w zakresie
prawa – 5h
6. seminarium magisterskie z przedmiotu Postępowanie karne - V r. prawo stacjonarne –
90h
7. seminarium magisterskie z przedmiotu Postępowanie karne - IV r. prawo stacjonarne –
60h
8. opieka nad studentami sekcji Karnej ds. Przemocy w Rodzinie Studenckiej Poradni
Prawnej – 80h
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu postępowania karnego, postępowań
dyscyplinarnych oraz ochrony praw człowieka w procesie karnym. Szczególnie istotne
pola zainteresowań badawczych odnoszą się do problematyki stosowania nieizolacyjnych
środków zapobiegawczych, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i innych
zawodów zaufania publicznego oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej służb
mundurowych, sprawiedliwości naprawczej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2012/29/UE, kuratora procesowego dziecka, przeciwdziałania przemocy domowej.
1. Monografia: Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w
polskim procesie karnym, Wolters Kluwer Warszawa 2016, s. 270, ISBN: 978-83-2649464-2
2. Komentarz do Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej, red. L. Mazowiecka, E. Bieńkowska, (współautorzy: E.
Bieńkowska, C. Kulesza, L. Mazowiecka, P. Starzyński, W. Zalewski, E. Zielińska),
Wolters Kluwer, Warszawa 2016 ISBN: 9788326486401
3. Komentarz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25
października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i
ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW,
współautor, red. L. Mazowiecka, E. Bieńkowska, Warszawa 2014 (współautorzy: E.
Bieńkowska, C. Kulesza, L. Mazowiecka, P. Starzyński, W. Zalewski, E. Zielińska), ss.
292, ISBN: 978-83-264-3368-9
4. Okiem procesualisty o kryminalizacji i niektórych związkach pomiędzy prawem
karnym materialnym i procesowym, w: Między nauką a praktyką prawa karnego –
Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014, ss. 39 – 48, ISBN:
978-83-255-6523-7
5. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniach
dyscyplinarnych uregulowanych w prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach
prawnych, Prawo w działaniu, 2014, nr 18, ss. 37 – 60, ISSN 2084-1906
6. Rola prokuratora w znowelizowanym postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo
2015, nr 1 – 2, s. 60 – 67, ISSN: 1233-2577
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7. Możliwość wykorzystania innych niż mediacja programów sprawiedliwości
naprawczej w procesie karnym. w: Unijne standardy programów sprawiedliwości
naprawczej, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2015, s. 73-84, ISBN: 978-83-264-8089-8
8. Procesowe skutki indywidualnej oceny pokrzywdzonych w procesie karnym, w:
Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie
ochrony, red. L. Mazowiecka- materiały z konferencji w Prokuraturze Generalnej z dnia
26 lutego 2015 r., Warszawa 2015, s. 69-79, ISBN: 978-83-264-9272-3
9. Aksjologia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom i asesorom sądów
powszechnych na tle niektórych regulacji działu ii rozdział 3 ustawy z 27 lipca 2001 r.–
prawo o sądach powszechnych, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, nr 4(17)2018, ISSN
2392-1943, ss. 37-52
10. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, współautorzy: K. Dudka,
M. Janicz, C. Kulesza, J. Matras, H. Paluszkiewicz, B. Skowron, Warszawa 2018 ISBN:
978-83-8124-709-2
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie wykładów z przedmiotu
Postępowanie karne dla studentów III r. prawa, II roku studiów I stopnia na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz seminaria dla studentów IV i V roku prawa
stacjonarnego. W toku seminariów regularnie organizuje dla studentów wizyty studyjne
w Sądzie Najwyższym, spotkania z praktykami, warsztaty pisania pism procesowych,
wykorzystując metody aktywne, w tym pracę nad oryginalnymi aktami postępowań
karnych i pismami procesowymi. Sprawuje opiekę nad sekcją karną Studenckiej Poradni
Prawnej, ucząc studentów sekcji interpretacji stanu faktycznego, sporządzania pism
procesowych, właściwego podejścia do klientów.
1. Podręcznik: Postępowanie karne, współautor z H. Paluszkiewicz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2015, 2016, 2017, 2018
2. Podręcznik: Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, ISBN: 978-83-264-4202-5, redaktor naukowy i współautor razem z H.
Paluszkiewicz, R. Skowron,
3. Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami, red.: K. Dudka, H. Paluszkiewicz,
współautorzy: M. Błaszyk, M. Mościcka-Podstawka, R. Skowron, O. Włodkowski,
Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-496-4
4. Łamigłówki procesu karnego, monografia, współautor, red. D. Szumiło-Kulczycka,
Wydawnictwo Od-Nowa 2014, ss. 978-83-644-2752-7
ANTONI HANUSZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy ,
rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
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profesor doktor habilitowany,tytuł naukowy profesora uzyskany w 2005 r., dyscyplina
naukowa: nauki prawne, dziedzina: prawo finansowe, ORCiD: 0000-0003-2390-9463
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Kierunek prawo (studia stacjonarne) rok akademicki 2018/2019:
Prawo finansowe – wykład 45 godzin (przedmiot podstawowy, całoroczny)
Postępowanie podatkowe – wykład 30 godzin (przedmiot kierunkowy, semestr letni)
Seminarium IV rok – 60 godzin
Seminarium V rok – 90 godzin
Opieka nad Sekcją Prawa Finansowego w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej
UMCS – 60 godzin
Liczba godzin zajęć ogółem: 285 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy składa się z ponad sto sześćdziesięciu prac z zakresu prawa finansów
publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa i postępowania
podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi o charakterze
monograficznym, podręcznikowym, artykułowym, glos, opinii prawnych i recenzji. W
2018 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia na polu naukowym.
Promotor siedmiu prac doktorskich i recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu
profesora i stopnia doktora habilitowanego i przewodach doktorskich. Uczestnik licznych
konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Opis dorobku naukowego:
Wykaz osiągnieć naukowych (2013-2019):
Prawo finansów publicznych
Hanusz A., Równowaga budżetowa a zasady prawa, „Państwo i Prawo” 2015, nr 9.
Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015,
Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Hanusz A., Budgetary balance and principles of law, [w:] Aktualne problemy
konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława
Banaszaka, Legnica 2017.
Hanusz A., Szczęśniak P., The reduction of excessive government debt in the European
Union law and its impact on the Polish legal system, "Nihon University Comparative
Law" 2018, vol. 35.
Prawo podatkowe
Hanusz A., Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich
sądowoadministracyjna kontrola, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
2015, nr 6.
Hanusz A., Klauzule generalne w ordynacji podatkowej, „Państwo i Prawo” 2016, nr 8.
Hanusz A., Cień K., Przedsiębiorstwo jako samodzielny podatnik - uwagi de lege lata
i de lege ferenda, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec
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wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od Financial Law Towards
Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T.
Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu.
Hanusz A., Lipińska A., Polecenie jako ciężar darowizny w podatku od spadków i
darowizn. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018
r.,
II FSK 1526/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 1.
Postępowanie podatkowe
Hanusz A., Działanie organu budzącego zaufanie, „Prawo i Podatki” 2013, nr 8.
Hanusz A., Kontrola sadowoadministracyjna stosowania zasady zaufania do organów
podatkowych, „Państwo i Prawo” 2013, nr 8.
Nagrody i wyróżnienia:
I nagroda czasopisma Przegląd Podatkowy i firmy Price Waterhose Coupers za książkę
pt. „Polityka podatkowa w zakresie różnicowania dochodów rolniczych w Polsce”,
Lublin 1996;
Nagroda indywidualna Ministra Edukacji za książkę pt. „Podstawa faktyczna
rozstrzygnięć podatkowych”, Kraków 2004.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W roku akademickim 2018/2019 zajęcia dydaktyczne obejmują: wykład z przedmiotu
Prawo
finansowe oraz Postępowanie podatkowe na kierunku prawo (studia stacjonarne), a także
seminarium magisterskie na kierunku prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne). W
2012 roku prof. dr hab. Antoni Hanusz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za
działalność na rzecz rozwoju nauki i osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
Wykaz osiągnięć dydaktycznych:
Autorstwo i redakcja naukowa podręcznika pt. „Prawo finansowe. Wybrane
zagadnienia”, red. A. Hanusz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019 (A. Hanusz –
autorstwo sześciu rozdziałów);
Nagrody uzyskane przez studentów pozostającymi pod opieką naukową prof. dr. hab.
Antoniego Hanusza:
rok akademicki 2018/2019
- Adrian Wilkołek - 1. miejsce w V edycji Konkursu na najlepsze prace licencjackie
i magisterskie z zakresu skarbowości korporacyjnej organizowanym przez
Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA);
- Filip Ozimek - uczestnik etapu "II B" XV edycji konkursu EY Financial Challenger.
rok akademicki 2017/2018:
- Małgorzata Smreczak - laureatka drugiej edycji Konkursu "Podatkowi liderzy"
organizowanego przez Ministerstwo Finansów;
- Marcin Zakrzewski - laureat pierwszej edycji Konkursu "Podatkowi liderzy"
organizowanego przez Ministerstwo Finansów;
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- Filip Ozimek - laureat Konkursu "Asy Rynku Finansowego" organizowanego przez
Ministerstwo Finansów;
- Agata Lipińska - uzyskanie Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za wysokie
wyniki w nauce.
rok akademicki 2016/2017:
- Magdalena Mazurek - 3. miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat
skarbowości korporacyjnej organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników
Korporacyjnych (PCTA);
- Adrian Wilkołek - 1. miejsce w XLV Środowiskowym Konkursie Krasomówczym;
- Angelika Koman - wyróżnienie w XLV Środowiskowym Konkursie Krasomówczym,
nagroda Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
rok akademicki 2015/2016:
- Joanna Nowak - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe;
- Angelika Koman - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe;
- Piotr Kobylski - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe;
- Kamil Klamer - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe.
rok akademicki 2014/2015
- Paulina Krukowska - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe.
rok akademicki 2013/2014:
- Paweł Szczęśniak - uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe;
- Paweł Szczęśniak - uzyskanie Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za wysokie
wyniki w nauce.
Od roku akademickiego 2016/2017 prof. dr hab. Antoni Hanusz sprawuje opiekę nad
Sekcją Prawa Finansowego w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS;
W okresie 2014-2018 promotor 36 prac magisterskich na studiach stacjonarnych
kierunku prawo; - 8 (2013/2014), 8 (2014-2015), 8 (2015-2016), 7 (2016-2017), 5 (20172018).
W 2018 r. prof. dr hab. Antoni Hanusz prowadził wykład dla studentów studiów
magisterskich i doktorantów College of Law Nihon University. Wykład zatytułowany
„The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact
on the Polish legal system” obejmował swoim zakresem problematykę środków
prawnych ograniczających nadmierny dług publiczny.
ANDRZEJ JAKUBECKI
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Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
profesor, nauki społeczne, nauki prawne, doktor habilitowany, postępowanie cywilne,
tytuł profesora – 2013, habilitacja, 2001, doktorat 1989
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Zajęcia na kierunku prawo w roku akademickim 2018/19:
wykład – postępowanie cywilne (60 godzin, IV rok, studia stacjonarne);
wykład – ustrój organów ochrony prawnej (30 godzin, II rok, studia stacjonarne)
opieka na Studencką Poradnią Prawną (30 godz., lata III-V, studia stacjonarne)
seminarium – (60 godzin, IV rok, studia stacjonarne)
seminarium magisterskie – (90 godz., V rok, studia stacjonarne)
Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści
(do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć
naukowych/artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć od 2013 roku,
wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych,
patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów badawczych, nagród
krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i prowadzonych na
nim zajęć.
Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu postępowania cywilnego, prawa
upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Wybrane publikacje z ostatnich 6 lat:
Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu
cywilnym, w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14c, Prawo własności
przemysłowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 595 – 695;
Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych (de
lege lata i de lege ferenda), (w:) Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie
postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, ss. 79-101;
Zdolność procesowa w Kodeksie postępowania cywilnego (de lege lata i de lege
ferenda) – wybrane zagadnienia, w: Podmioty w postępowaniu cywilnym, red. K.
Markiewicz i A. Torbus, ss. 159-176; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN
978-83-8158-214-8;
Doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty per aviso a obrona dłużnika w
postępowaniu egzekucyjnym, w: Ars in vita, ars in iure. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, ss.
387-401, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018,;
Zdolność procesowa w Kodeksie postępowania cywilnego (de lege lata i de lege
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ferenda) – wybrane zagadnienia, w: Podmioty w postępowaniu cywilnym, red. K.
Markiewicz i A. Torbus, ss. 159-176; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018,
Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym a wierzytelności
zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika, w: Honeste procedere.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A.
Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, ss. 703-717, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa 2017,;
Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego na majątku
wspólnym małżonków a sprzeciw małżonka obowiązanego, (w:) Prawo cywilne.
Stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy
urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015, ss. 161-181;
System prawa procesowego cywilnego, t. V, Postępowanie zabezpieczające, red. A.
Jakubecki, ss.23-225 i 399-432, Warszawa 2016,
Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postepowania egzekucyjnego w świetle
znowelizowanego prawa upadłościowego, w: Ius est a iustitia appellatum, red. T.
Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s.
635-634,;
Postępowanie zabezpieczające a zarządzenia sądu opiekuńczego wydawane na
podstawie art. 569 § 2 KPC, (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z
okazji 75. urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek,
Warszawa 2014, ss. 199-208;
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz
co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnięć od 2013 roku, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np.
autorstwo podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne,
nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki sprawował
opiekę naukową/artystyczną, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu,
uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad
kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej,
np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich).
Akademickie zajęcia dydaktyczne prowadzę od 1980 roku. Początkowo były to
ćwiczenia, a obecnie (w tym w ciągu ostatnich 6 lat) wykłady i seminaria.
Wykłady i seminaria obejmują postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, ustrój
organów ochrony prawnej.
Od lat pełnię funkcję opiekuna Studenckiej Poradni Prawnej (sekcja cywilna).
W ostatnich 6 latach wypromowałem 2 doktorów (a łącznie byłem promotorem 6
doktoratów z zakresu prawa).
W ostatnich 6 latach byłem recenzentem w 6 przewodach doktorskich oraz 2
przewodach habilitacyjnych (a łącznie uczestniczyłem jako recenzent w 41 przewodach
doktorskich i 16 przewodach habilitacyjnych) .
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Byłem lub jestem recenzentem w 3 przewodach o nadanie tytułu profesora nauk
prawnych.
Prowadzę także wykłady dla praktyków (sędziów, radców prawnych, adwokatów i
notariuszy) oraz dla aplikantów.
ANDRZEJ KIDYBA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy,
rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
PROFESOR TYTULARNY/NAUKI PRAWNE, 2002 r. PROFESOR ZWYCZAJNY,
2005 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy – urlop naukowy
Prawo handlowe IV rok – 1 semestr letni, 45 g.
Seminarium magisterskie – Prawo IV rok – 1 semestr letni, 60 g.
Seminarium magisterskie – Prawo V rok – 1 semestr letni, 90 g.
Charakterystyka dorobku naukowego
Autor, współautor, redaktor ponad 300 publikacji z zakresu nauk prawnych, w tym ok.
50 opracowań książkowych, ponad 170 artykułów naukowych oraz części w pracach
zbiorowych, 10 recenzji i 5 glos. Książki jego autorstwa, we współautorstwie lub pod
jego redakcją doczekały się ponad 100 wydań.
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom I i II, wydanie 15, autor,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019
A. Kidyba, Prawo handlowe, wydanie 21, autor, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
2019
A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Wydanie 6, autor,
Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2014
A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. TOM I-IV, redaktor i współautor,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2012-2015
A. Kidyba, Spółki z udziałem Skarbu Państwa, redaktor, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Warszawa 2014
A. Kidyba, Prawo spółek. Meritum, wydanie 5, redaktor, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
2016
A. Kidyba, Szczególne formy spółek, redaktor, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Warszawa 2017
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. TOM I i II, wydanie 1, redaktor i
współautor, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017
A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. TOM III, wydanie 1, redaktor i
współautor, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018
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A. Kidyba, Kodeksowe umowy handlowe, wydanie 2, redaktor, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, Warszawa 2018
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Promotor w 10 zakończonych przewodach doktorskich, recenzent w 21 przewodach
doktorskich i 15 przewodach habilitacyjnych, w 9 postępowaniach o nadanie tytułu
profesora oraz w 2 o nadanie godności Doktora Honoris Causa. Promotor 800 prac
magisterskich oraz licencjackich. Promotorstwo ponad 100 prac na studiach
podyplomowych. Autor podręcznika Prawo handlowe, który doczekał się 21 wydań,
ostatnie w 2019 r.
LESZEK LESZCZYŃSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy ,
rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Prof. dr hab., nauki prawne, tyt. prof. - 1997
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Teoria i filozofia prawa, wykład 30 g. (pr. stacj., V r.)
Teoria i filozofia prawa, wykład 36 g. (pr. niestacj., V r.)
Teoria i filozofia prawa, seminarium pr. stacj. V r. 90 g.
Teoria i filozofia prawa, seminarium pr. stacj. IV r. 60 g.
Teoria i filozofia prawa, seminarium pr. niestacj .V r. 90 g.
Teoria i filozofia prawa, seminarium pr. stacj. IV r. 60 g.
Charakterystyka dorobku naukowego
PRECEDENS W PROCESIE ORZEKANIA. PRESPEKTYWA SĘDZIOWSKA W
UJĘCIU PORÓWNAWCZYM / PRECEDENT IN THE JUDICIAL PROCESS.
JUDGE’S’ PERSPECTIVE IN A COMPARATIVE APPROACH, Wy. UMCS, Lublin
2019, ss. 216 (współaut.: J.M. Marshall)
STANOWIENIE I STOSOWANIE PRAWA. ELEMENTY TEORII (współaut. A.
Korybski), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015. ss. 186
WYKŁADNIA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM (współaut.: B. Wojciechowski,
M. Zirk-Sadowski), t. 4, System Prawa Administracyjnego (red. R. Hauser, Z.
Niewiadomski, A. Wróbel), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012, ss. 494 (wyd. 2,
Warszawa 2015, ss. 528)
Orzecznictwo i precedens w japońskim porządku prawnym – między uwarunkowaniami
a pragmatyzmem praktyki sądowej, w: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej,
red.: M. Stępień, R. Łukasiewicz, Toruń 2018, s. 65-84
Argument z innej decyzji w sądowej wykładni operatywnej. Model ogólny, w: Precedens
sądowy w polskim porządku prawnym, (red.: L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot),
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Warszawa 2018, s. 21-40,
Praktyka precedensowa w porządku prawa stanowionego. Podstawowe czynniki
warunkujące, „Przegląd Prawa i Administracji”, Wrocław, CX, 2017, s. 159-176
Precedential Practice in the Statutory Legal Order and Its Role in the Judicial Control of
Administrative Decisions, w: Discretionary Power of Public Administration. Its Scope
and Control, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, (red.: L. Leszczyński, A.
Szot), s. 177-190
On Human Rights Protection in the European Union Legal Order: Between Pragmatism
and the Axiology of Integration, w: The Common European Constitutional Culture, Its
Sources, Limits and Identity, red.: R. Hauser, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski,
“Dia-Logos”, (Peter Lang Edition, Frankfurt am Main), 2016, No 21 s. 101-116
Legal Certainty and Judicial Discretion in The Statutory Legal Order (w:) Legal Rules,
Moral Norms and Democratic Principles, red.: B. Wojciechowski, P. W. Juchacz, K. M.
Cern, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, Vol. 15, Frankfurt
am Main: Peter Lang Edition, 2013, ss. 283-298
Implementation of International Law In the Transitional Judicial Practice. A Case of
Poland (1989-1997), w: Le droit entre autonomie et ouverture. Melanges en l’honneur de
Jean-Louis Bergel, red.: J-Y.Cherot, S.Cinamanti, C.Truchaud, J.Treneau,
(BRUYLANT), Bruxelles 2013, s. 299-318
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie rokrocznie (od 2005 r.) zajęć w j. angielskim dla studentów zagr. w ramach
programu „Erasmus” z przedmiotu „European Convention of Human Rights. Polish
Cases”
Opieka nad laureatką konkursu Diamentowy Grant, mgr I. Rzucidło pt. „Uzasadnienia
sądowe w ujęciu teoretycznym i praktycznym” (r. 2014-15)
Współautorstwo podręcznika ‘Wstęp do prawoznawstwa”, (Lublin 2007),
Współautorstwo podręcznika „Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień
podstawowych (Lublin 2008)

MAREK MOZGAWA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Prof. dr hab. nauk prawnych, uzyskanie tytułu profesora – 2003 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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Wykład – prawo karne (II r. prawa stacjonarnego) - 45 godzin
Wykład – prawo karne wykonawcze – (III–V) r. prawa stacjonarnego – 15 godzin
Wykład – prawo karne – II r. prawa niestacjonarnego -36 godzin
Seminarium magisterskie – IV r. prawa stacjonarnego - 60 godzin
Seminarium - V r. prawa stacjonarnego – 90 godzin
Seminarium magisterskie – IV r. prawa niestacjonarnego - 60 godzin
Seminarium - V r. prawa niestacjonarnego – 90 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Na dorobek naukowy składa się ponad 150 publikacji z zakresu szeroko rozumianego
prawa karnego. Moje zainteresowania koncentrują się w kilku głównych nurtach
(przestępstwa przeciwko wolności, wybrane instytucje części ogólnej prawa karnego,
pozakodeksowe prawo karne, prawnokarna ochrona własności intelektualnej i
przemysłowej). Na podkreślenie zasługuje to, że znaczna część publikacji oparta jest nie
tylko na analizie teoretycznej, ale również na szeroko przeprowadzonych badaniach
empirycznych.
Istotne publikacje w okresie 2013-2019:
- Obrona konieczna w polskim prawie karnym (zagadnienia podstawowe), Annales UMCS
Sectio G, Vol. LX,2, Lublin 2013, s. 171- 190,
- Przestępstwa przeciwko wolności (w:) System Prawa Karnego, t.10, Przestępstwa
przeciwko dobrom indywidualnym, pod red. J.Warylewskiego, Warszawa 2016, s.341-587
- Prawo karne materialne. Część ogólna Pod red. M.Mozgawy), współautorzy M.BudynKulik, M.Kulik, Kozłowska-Kalisz, Warszawa 2016,
- Kodeks karny. Komentarz, pod red M.Mozgawy współautorzy M.Budyn-Kulik, M.Kulik,
Kozłowska-Kalisz, Warszawa 2017,
- Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w: Pozakodeksowe przestępstwa
przeciwko zdrowiu. Komentarz, pod red. M.Mozgawy, Warszawa 2017, s. 441-504,
- The offence of persuading or helping somebody to commit suicide in Polish criminal law
(art. 151 of the Criminal Code), Visnyk of the Lvov Uniwersity, Series Law, issue 67/2018,
s. 228-237
- Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej, (w:) Szczególne dziedziny prawa
karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, System Prawa Karnego, t. 11,
Warszawa 2018, pod red. M. Bojarskiego, s.1113-1250
- Crimes under article 66 of the act of 15 january 2015 on the protection of animals used for
scientific or educational purposes, Ius Novum 2/2018, s.71-85
- Ustawa o ochronie zwierząt w: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom
przyrody i środowisku, Warszawa 2017, s. 41-101,
- Ustawowe znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego (at. 193 k.k.) w: Mir
domowy (pod red. M. Mozgawy), Warszawa 2019,
Tematyka wszystkich problemów poruszanych w w/w opracowanych była przedmiotem
zajęć prowadzonych przeze mnie na kierunku prawo, czy to w ramach wykładów czy też
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prowadzonych seminariów magisterskich (gdzie tematy te były podejmowane przez
magistrantów jako przedmiot przygotowywanych prac dyplomowych).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadziłem (i nadal prowadzę ) zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego oraz
prawo karnego wykonawczego ( w różnych formach dydaktycznych, przede wszystkim :
wykłady i seminaria). Jestem współautorem i redaktorem wysoko ocenianego podręcznika:
(Prawo karne materialne. Część ogólna Pod red. M.Mozgawy), współautorzy M.BudynKulik, M.Kulik, Kozłowska-Kalisz, Warszawa 2016), który jest podstawowym dla
studentów kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne na WPiA UMCS.
Pod moim kierunkiem w analizowanym okresie (2013-2019) ponad 100 osób napisało i
obroniło race magisterskie, zaś cztery osoby - doktoraty (Sylwia Rogala - Walczyńska
„Odpowiedzialność karna za zabicie lub znęcanie się na zwierzętami (art. 35 ustawy o
ochronie zwierząt)”, czerwiec 2014 r.; Filip Radoniewicz, „Odpowiedzialność karna za
przestępstwo hackingu”, grudzień 2014 r.; Krzysztof Wala „Wykroczenie nieobyczajnego
wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej”, grudzień
2018r.; Piotr Poniatowski „Przestępstwa związane z odzyskaniem wolności przez osobę
prawnie jej pozbawioną”, maj 2019 r.).
Byłem kierownikiem zespołu, który przegotował program nowego kierunku studiów na
WPiA UMCS, a mianowicie „Kryminologii” (pierwszego i drugiego stopnia).
W ciągu ostatnich kilku lat trzykrotnie prowadziłem wykłady na zagranicznych
uczelniach z zakresie polskiego prawa karnego:
- w roku w roku 2014 na Lwowskim Uniwersytecie Spaw Wewnętrznych – Polskie prawo
karne (część ogólna) ( 15 godzin),
- w roku 2018 na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki – Podstawy
polskiego prawa karnego ( 15 godzin),
- w roku 2019 na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki – Podstawy
polskiego prawa karnego ( 15 godzin).
MIROSŁAW NAZAR
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
profesor, nauki prawne (2011)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykłady:
Prawo cywilne, cz. I; 60 godzin; kierunek: prawo stacjonarne
Małżeńskie prawo majątkowe, 5 godzin, studia doktoranckie
Seminaria:
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Prawo stacjonarne, IV r., 60 godzin
Prawo stacjonarne, V r., 90 godzin
Administracja stacjonarna, studia II0, 60 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Badania naukowe: dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: nauki prawne
Obszary badań naukowych i dorobku naukowego: część ogólna prawa cywilnego (zasady
prawa prywatnego, prawa podmiotowe i ich wykonywanie, prawna konstrukcja majątków;
czynności prawne); prawo rzeczowe (własność; własność lokali; własnościowe spółdzielcze
prawo do lokalu); prawo rodzinne (osobowe i majątkowe prawo małżeńskie, stosunki
majątkowe konkubentów); prawo zobowiązań (najem lokali).
Najważniejsze publikacje:
1. Rozliczenia majątkowe konkubentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1993,
ISBN 83-85575-08-1, s. 234.
2. Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne, Lubelskie Wydawnictwa
Prawnicze, Lublin 1995, ISBN 83 - 85575 - 17 - 0, s. 272.
3. Ustawowy ustrój majątkowy - wspólność ustawowa, (w): System Prawa Prywatnego, t.
11 (red. T. Smyczyński), Wyd. C.H. Beck i INP PAN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-2550578-3, s. 229 – 422; wyd. 2.: Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6240-3, s. 243 – 449.
4. Konkubinat (w): System Prawa Prywatnego, t. 11 (red. T. Smyczyński), Wyd. C.H. Beck
i INP PAN, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0578-3, s. 907 – 964; wyd. 2.: [
Konkubinat; związek partnerski] Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6240-3, s. 979 – 1044.
5. Ochrona praw lokatorów, cz.. I i II, Monitor Prawniczy 2001, nr 19, s. 961 – 967; nr 20,
s. 1011 – 1017.
6. Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych w:
Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak – Niedzielskiej (pod red. A.
Kidyby i R. Skubisza), Wolters Kluwer, Kraków 2007, ISBN 978-83-7526-206-3, s. 201 –
222.
7. Nowelizacje i interpretacje małżeńskiego prawa majątkowego – czy potrzebne są zmiany
przepisów?, Acta Iuris Stetinensis 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr
821, Szczecin 2014, ISSN 2083-4373, s. 31 – 73.
8. O znaczeniu adekwatnego rekonstruowania zasad prawa rodzinnego (w): Prawo cywilne
– stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy
urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza (red. nauk. M. Nazar), Wyd. UMCS, Lublin 2015,
ISBN 978-83-7784-717-6, s. 271 – 283.
9. Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja prawna małżonków w spółce cywilnej i
handlowej, (w): „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych” (red. Z.
Kuniewicz, K. Malinowska – Woźniak), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 97883-8092-523-6; s. 17 – 39.
10. Projekt kodeksu rodzinnego i postulaty gałęziowego wyodrębnienia prawa rodzinnego,
Przegląd Sądowy, 2019, nr 7 – 8, s. 7 – 25.
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Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Wykłady:
- Prawo cywilne, cz. I (część ogólna, prawo rzeczowe i prawo rodzinne) - wykład podst.
- Majątkowe prawo małżeńskie – na studiach doktoranckich
- Małżeńskie ustroje majątkowe – wykł. monogr.
Seminaria z dziedziny prawa cywilnego na IV i V roku prawa stacj. i na II r. administracji
stacjonarnej II.
Wdrożone innowacje dydaktyczne: prezentacja multimedialna zagadnień części ogólnej
prawa cywilnego
Materiały dydaktyczne:
1. Prawo rodzinne (współautor), autorzy: J. Ignatowicz, M. Nazar, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2005, 2006, 2010, 2012, 2016 (wyd. 5., ISBN 978-83-8092-421-5, s.
682).
2. Zarys prawa cywilnego (współautor), autorzy: T. Filipiak, J, Mojak, M. Nazar, E.
Niezbecka: Wyd. Verba, Lublin 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010.
3. Udostępniane studentom wydruki slajdów z multimedialnej prezentacji zagadnień części
ogólnej prawa cywilnego
JANUSZ NICZYPORUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Prof. dr hab. w dziedzinie nauk prawnych 2018; sędzia Sądu Najwyższego 2018; radca
prawny 1990
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład z przedmiotu postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dla studentów
III rok prawa stacjonarnego 45 godzin; seminaria magisterskie dla studentów IV i V roku
prawa stacjonarnego
Charakterystyka dorobku naukowego
120 publikacji naukowych; udział w 7 projektach polskich i 2 międzynarodowych
obejmujących badania naukowe oraz prace rozwojowe, w tym kierowanie 5 projektami; 6
staży naukowych i prowadzenie prac naukowych w zagranicznych instytucjach naukowych;
wypromowanie 6 doktorów.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Działalność dydaktyczną wykonuję w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, która obejmowała:ostatnio: wykłady – postępowanie
administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, postępowanie administracyjne i
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sądowoadministracyjne, prawo zamówień publicznych; seminaria z postępowania
administracyjne
oraz
seminaria
z
postępowania
administracyjnego
i
sądowoadministracyjnego; ponadto sprawuję opiekę nad Sekcją Administracyjną Studenckiej
Poradni Prawnej UMCS. Ukończyłem Studium Doskonalenia Nauczycieli Akademickich
UMCS w Lublinie w 1988 r.
ANNA PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
prof. dr hab., dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki prawne, prawo międzynarodowe
publiczne, tytuł profesora uzyskany w 2013 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na kierunku prawa przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
wykład – prawo międzynarodowe publiczne – II rok studiów stacjonarnych – 30 godz.,
wykład – prawo międzynarodowe publiczne – II rok studiów niestacjonarnych – 24 godz.,
wykład monograficzny – prawo dyplomatyczne i konsularne – studia stacjonarne – 15 godz.,
seminarium z zakresu prawa międzynarodowego publicznego – IV rok studiów stacjonarnych
–
60
godz.,
seminarium z zakresu prawa międzynarodowego publicznego – V rok studiów stacjonarnych –
90 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Ważniejsze publikacje od 2013 roku:
1) (Adrian Niewęgłowski, Maria Poźniak-Niedzielska, Anna Przyborowska-Klimczak),
Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015,
ISBN: 978-83-264-3428-0, ss. 188, autorstwo rozdziału, s. 150-178.
2) Zwalczanie prostytucji w świetle dokumentów międzynarodowych, [w:] Prostytucja, pod
red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-264-3293-4, s. 50-71.
3) Rozwój dyplomacji konferencyjnej – od Kongresu Wiedeńskiego po współczesne
konferencje międzynarodowe, [w:] Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat
później, pod red. J. Menkesa, E. Całej- Wacinkiewicz, J. Nowakowskiej-Małuseckiej, W.
Pęksy, W. Sz. Staszewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-255-90002-4,
Warszawa 2016, s. 341-353.
4) Bezpieczeństwo międzynarodowe, „Teka Komisji Prawniczej” OL PAN 2016, t. IX, s. 153165.
5) Rola Prokuratora w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, [w:]Ubi
ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, pod red. B. Krzana,
Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-255-9154-0, Warszawa 2016, s. 471- 483.
6) Działania ONZ na rzecz ochrony środowiska, [w:] Rola Organizacji Narodów
Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, pod red. M. Pietrasia, K.A.
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Wojtaszczyka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, ISBN: 078-83-7545-730-8,
s. 185-210.
7) Misja Sekretarza Generalnego ONZ we współczesnej społeczności międzynarodowej –
rzeczywistość i oczekiwania, [w:] System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy,
pod red. E. Całej-Wacinkiewicz, J. Menkesa, J. Nowakowskej-Małuseckiej, A.
Przyborowskiej-Klimczak, W. Sz. Staszewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017,
ISBN: 978-83-812-8226-0, s. 171-186.
8) Ochrona języków w prawie międzynarodowym, [w:] Wspólne
wartości prawa
międzynarodowego, europejskiego i krajowego, pod red. E. Całej-Wacinkiewicz, J. Menkesa,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8158-468-5, s. 129-142.
9) Nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznych w prawie międzynarodowym, [w:]
Naruszenie miru domowego, pod red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN:
978-83-8160-618-9, s. 411-427.
10) Ochrona praw dziecka w publicznym prawie międzynarodowym, „Teka Komisji
Prawniczej” OL PAN 2019, t. XII, s. 153-165.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa międzynarodowego prowadzi od początku pracy na
Wydziale Prawa i Administracji UMCS; początkowo były to głównie ćwiczenia, obecnie –
wykłady i seminaria. Opracowała kilkanaście zbiorów dokumentów zawierających dokumenty
międzynarodowe, wykorzystywanych w dydaktyce uniwersyteckiej w różnych ośrodkach
akademickich (niektóre z nich były kilkakrotnie wznawiane). Katedra Prawa
Międzynarodowego Publicznego sprawuje opiekę merytoryczną nad Studenckim Kołem
Naukowym Prawa Międzynarodowego, wspiera też działalność studentów w organizowaniu
konferencji i konkursów z zakresu tej problematyki. Corocznie jest organizowana dla
studentów (we współpracy z KUL) konferencja w języku angielskim dotycząca aktualnych
problemów prawa międzynarodowego. W przyszłym roku akademickim planowane jest
uruchomienie na WPiA UMCS nowego kierunku studiów – Prawo międzynarodowe i prawo
Unii Europejskiej, w ramach współpracy z Uniwersytetem w Nancy. Jest promotorem 13
rozpraw doktorskich w zakończonych przewodach doktorskich.
RYSZARD SKUBISZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy (, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Rok
uzyskania
stopnia
naukowego
doktora
–
Rok
uzyskania
stopnia
doktora
habilitowanego
–
Rok
uzyskania
tytułu
profesora
–
Zadeklarowana dziedzina nauki oraz dyscyplina naukowa: dziedzina nauk społecznych;
prawne.

1978
1988
1996
nauki

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
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nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
- Ochrona własności intelektualnej – przedmiot podstawowy na kierunku prawo stacjonarne w
wymiarze
30
godzin
- seminarium magisterskie na kierunku prawo w wymiarze 45 godzin.
Charakterystyka dorobku naukowego
Wskazany poniżej dorobek w całości mieści się w dziedzinie nauk społecznych oraz
dyscyplinie nauk prawnych.
Wybrane publikacje naukowe opublikowane od 2013 r.:
Zakazana lub nieuczciwa reklama. Charakterystyka ogólna, [w:] Marian Kępiński red., System
Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, , Warszawa 2013, s.387-425;
Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i
prawie polskim, [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska red., Oblicza prawa cywilnego. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 477-498;
Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego
sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, [w:] T. Skoczny
red., Prawo konkurencji 25 lat, Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2016,
s. 563-579.
Klauzule generalne w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [w:] Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2016, VOL. LXIII 2, s. 71-92;
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV a, Warszawa 2017,
redakcja oraz autorstwo 4 rodziałów;
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2017, pod
red. R. Skubisz – redakcja autorstwo 3 rozdziałów oraz współautorstwo dwóch rozdziałów;
System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV c, Warszawa 2017, pod red.
R. Skubisz – redakcja oraz współautorstwo 1 rozdziału;
Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa
ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017., s. 643-661;
Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu, [w:]
Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej,
Warszawa 2018, s. 697-709;
Roszczenie o udzielenie informacji na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Ocena w świetle art. 45 Konstytucji i art. 47 Karty praw
podstawowych, [w:] Opus Auctorem Laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor
Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Warszawa 2019.
Inne: - Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dla Najlepszego Wynalazcy w
dowód uznania za największą liczbę prac nagrodzonych w Dorocznym Konkursie Urzędu
Patentowego na Najlepszy Artykuł Naukowy
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Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Przykładowe osiągnięcia dydaktyczne: - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
XV edycji konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę na temat
własności
intelektualnej
dla
seminarzysty
Tomasza
Draba
–
2017
r.
- Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji konkursu
organizowanego przez Urząd Patentowy RP na najlepszą pracę na temat własności
intelektualnej dla seminarzysty Kamila Wójcika – 2016 r.
JERZY STELMASIAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Prof. dr hab., Dziedzina - nauki społeczne, Dyscyplina - nauki prawne
Tytuł profesora otrzymał Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 2015 roku.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Przedmiot podstawowy - Prawo administracyjne, dla studentów II roku stacjonarnych
prawniczych jednolitych studiów magisterskich (wspólnie z prof. Marianem Zdybem),
Przedmiot podstawowy - Prawo administracyjne, dla studentów II roku nie stacjonarnych
prawniczych jednolitych studiów magisterskich(wspólnie z prof. Marianem Zdybem),
Prowadzenie seminarium magisterskiego dla studentów IV i V roku stacjonarnych
prawniczych jednolitych studiów magisterskich.
Charakterystyka dorobku naukowego iem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku
i prowadzonych na nim zajęć.
W okresie od 2013 roku działalność naukowa prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka była ścisłe
powiązana z dyscypliną nauki prawne. Wiąże się to z autorstwem monografii, rozdziałów w
pracach zbiorowych oraz artykułów w punktowanym czasopismach naukowych, zarówno w
języku polskim, jak również w języku angielskim. Prace obejmują przede wszystkim
problematykę prawa administracyjnego, w tym szczególne miejsce zajmują zagadnienia prawa
ochrony środowiska.
Wykaz osiągnięć:
Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o
charakterze ekologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss.
212, 12 ark.; ISBN978-83-7338-912-0,
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu ładu przestrzennego na przykładzie obszarów
specjalnych o charakterze ekologicznym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka”
2015, nr 3, s. 114-126,
Realizacja interesu publicznego w ochronie środowiska na przykładzie obszaru specjalnego o
charakterze ekologicznym, red. B. Jeżyńska, E. Kruk), Prawne instrumenty ochrony
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środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ss. 399;
ISBN 978-83-7784-804-3; s. 15-22,
Obszar specjalny jako forma reglamentacji korzystania ze środowiska, w: Reglamentacja
korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, red. P. Korzeniowski, I.
M. Wieczorek, Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018,
ISBN 978-83-947833-2-7.
Orzecznictwo naczelnego sądu administracyjnego dotyczące reglamentacji korzystania ze
środowiska. Wybrane zagadnienia, w: Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja
administracji samorządowej, red. P. Korzeniowski, I. M. Wieczorek, Wydawnictwo
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ISBN 978-83-947833-2-7.
Węzłowe zagadnienia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawnej
ochrony środowiska, Teka Komisji Prawniczej, Lublin 2018, Tom XI, nr 1, s. 389-404,
Wykładnia sądów administracyjnych w zakresie parków krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu, Studia Prawnicze KUL, 2018, nr 3(75), s. 103-120, z D. Lebową,
Charakterystyka ogólna raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jako dowodu
w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego, w: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej.
Księga jubileuszowa dedykowana profesor Barbarze Adamiak, red. J. Korczak K. Sobieralski,
Wydawnictwo Presscom Wrocław 2019, s. 539-546, ISBN 978-83-66248-17-5,
Rozdział XII, Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na
przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, s. 685-719, [w:]
Prawo administracyjne materialne, Tom 7 Systemu prawa administracyjnego, red. R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 2 wydanie, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2017, ss. 730,
ISBN 978-83-255-9532-6
Legal Studies, Hieronymus Verlag Munchen, Germany 2013, s. 263; ISBN 978-3-89791-4193; współautorstwo z A. Wilk-Ilewicz, Investments on the areas covered with Natura 2000
protection in the judical decisions of Polish administrative courts, s. 229-246, 1 ark. 10,
(współredakcja z L. Bielecki, P. Ruczkowski).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Działalność dydaktyczna prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka w okresie od 2013 roku
obejmowała prowadzenie wykładów z przedmiotów Prawo administracyjne, Prawo ochrony
środowiska. Na dorobek dydaktyczny składa się również współautorstwo podręczników i
materiałów dydaktycznych.
Wykaz osiągnięć:
Współredakcja z K. Sikora, M. Zdyb, System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy
i inne podmioty administracji, red. naukowa M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Wolters
Kluwer Warszawa 2015, ISBN 978-83-264-8206-9, ss. 358,
Prawo ochrony środowiska, pkt 18, rozdział XIII, w: M. Augustyniak, L. Bielecki, J. Czerw, P.
Ruczkowski, J. Stelmasiak, P. A. Tusiński, P. M. Woroniecki, M. Zdyb, A. Żywicka, Prawo
administracyjne, redakcja naukowa, Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak, Wolters Kluwer
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Warszawa 2016, ss. 744; ISBN 978-83-8092-361-4. s. 729-742,
Rozdział VI, Stany nadzwyczajne, s. 153-170, Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa
wewnętrznego, red. M. Zdyb, Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss. 230; ISBN 978-83-2643475-4 (współautorstwo z B. Danieluk),
Hasła encyklopedyczne: Ewolucja prawa ochrony środowiska w Polsce, s. 48-51; Ochrona
środowiska, s. 104-105; Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska, s. 138-139;
środowisko, s. 199; [w:] Wielka Encyklopedia prawa, tom V. Prawo ochrony środowiska, red.
tomu M. Górski, J. Stelmasiak, Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius Warszawa 2014.
Rozdział VIII, Organizacje społeczne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, że w
zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, s. 296-357, [w:] System bezpieczeństwa i
porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, red. naukowa M. Zdyb, J.
Stelmasiak, K. Sikora, Wolters Kluwer Warszawa 2015, ss. 358; ISBN 978-83-264-8206-9,
(współautorstwo z L. Bieleckim).
MARIAN ZDYB
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
Imię i nazwisko: Marian Zdyb
Tytuł naukowy/dziedzina: profesor prawa (w zakresie prawa)
Stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina: doktor habilitowany w zakresie prawa (prawo)
Rok uzyskania tytułu naukowego: 1996
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 1991
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych: 1983
Rok uzyskania stanowiska profesora zwyczajnego; 1993
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego 1997-2006 (aktualnie Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w
stanie spoczynku);
B. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 1996-1997;
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Zajęcia dydaktyczne prowadzone na kierunku Prawo
Na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim w którym
prowadzona jest ocena prowadziłem zajęcia dydaktyczne w wymiarze 325 godzin. Były to:
wykład podstawowy z prawa administracyjnego (II rok prawa) – stacjonarne i niestacjonarne
studia prawnicze: 40,5 godz. (22,5 godz. + 18 godz.);
wykład z publicznego prawa gospodarczego (III rok prawa) – stacjonarne i niestacjonarne
studia prawnicze: 40 godz. (9,5 godz. + 30 godz.);
wykład „Standardy ładu publicznego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego na prawniczych studiach doktoranckich: 5;
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Seminarium stacjonarne studia prawnicze IV i V rok: 90 godz. (30 + 90);
Seminarium stacjonarne studia prawnicze IV i V rok: 90 godz. (30 + 90);
Seminarium prawnicze studia doktoranckie: 30 godz. (15+15)
Łączny wymiar godzi na kierunku Prawo w roku Akadem. 2018/2018: 325 godz
W poprzednich latach wymiar tych godzin nigdy nie był niższy od wymiaru z roku akadem.
2018/2019 (był zawsze wyższy)
Charakterystyka dorobku naukowego
Charakterystyka dorobku naukowego
Mój dorobek naukowy w istocie dotyczy dziedziny prawa i przedmiotów badań naukowych
(także dydaktycznych) realizowanych na kierunku Prawo. Wyżej wskazane zostały – zgodnie z
oczekiwaniami - tylko osiągnięcia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 6 lat (w tym 10
opracowań książek (opracowań monograficznych) oraz 10 wybranych artykułów. Zwrócić
jednak należy uwagę, że w moim dorobku naukowym znajduje się 25 jednoosobowych i
samodzielnych książek (monografii naukowych) oraz 21 książek o charakterze naukowym
pisanych we współautorstwie a także wieloautorskich. Łącznie na ten dorobek składa się więc
46 książek (monografii książkowych) oraz ponad 100 artykuów . Główne kierunki badawcze, z
wykorzystaniem także w dydaktyce, to: publiczne prawo gospodarcze, prawo administracyjne,
postępowanie administracyjne, prawo samorządowe, prawo ochrony środowiska, prawo
medyczne, prawo służby publicznej, prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, aksjologiczne
aspekty prawa publicznego ujmowane z perspektywy różnych sfer prawa publicznego, gdzie
wykorzystałem swoje doświadczenia związane z pełnieniem funkcji sędziego Trybunału
Konstytucyjnego oraz sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Swoje osiągnięcia
naukowe starałem się wykorzysta w pracy dydaktycznej (a wcześniej także w pracy w TK i
NSA).
II.Najważniejsze osiągnięcia naukowe – wybrane książki (naukowe monografie książkowe) z
ostatnich 6 lat
1. Zdyb M., Sieradzka M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013, ss. 706;
2. Zdyb M. (red.), Publicznoprawne Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Wolters Kluwer,
Warszawa 2014, ss. 232;
3. Zdyb M., Stelmasiak J. (red.), Sikora K. (red), Podstawowe płaszczyzny zagrożeń
bezpieczeństwa wewnętrznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 256;
4. Zdyb M., Stelmasiak J., Sikora K. (red.), System bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Organy i inne podmioty administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 358;ISBN: 978-83264-8206-9;
5. Zdyb M. (red.), Sieradzka M.(red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz. Warszawa, Wolters Kluwers 2016,Wydanie II, ss.1276.
6. Zdyb M. (red.), Stelmasiak J. (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa
2016, ss. 744;
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Szwajdler W., Zdyb M.) Prawo administracyjne materialne, Tom 7 Systemu prawa
administracyjnego, , C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN (red. wszystkich tomów R.
Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel), Warszawa 2017, ss. 765;
8. Zdyb M. (red.), Kruk E. (red), Lubeńczuk G. (red.), Dysfunkcje publicznego prawa
gospodarczego, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Seria monografii prawniczych,
Warszawa 2018, ss. 479;
9. Zdyb M. (red.), Kruk E. (red), Lubeńczuk G. (red.), Odpowiedzialność w ochronie zdrowia,
C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Seria monografii prawniczych, Warszawa 2018, ss.
479;
10. Zdyb M., Lubeńczuk G., Wołoszyn-Cichocka. Prawo przedsiębiorców. Komentarz, C. H.
Beck, Warszawa 2019, s. 711 (autorstwo 240 + 10 stron);
III.Najważniejsze osiągnięcia naukowe – wybrane artykuły z ostatnich 6 lat w czasopismach i
monografiach)
1.Sieradzka M., Zdyb M., Procedura settlement- ugoda w prawie antymonopolowym? w
(Settlement procedurę – can it be considered a settlement in antimonopoly law? (w:)
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (cz.I i II), Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego 2015, nr 2, s. VI-IXX;
2.Kosieradzka E., Zdyb M., Zasady państwa prawnego na gruncie prawa administracyjnego w
kontekście współczesnych wyzwań, (w:) Zasady prawa w strukturze systemu prawa. Studium
dogmatyczno-porównawcze ( red. naukowa L. Leszczyński), Studia Iuridica Lublinensia, vol.
XXV 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 s., 77-101;
3.Zdyb M., Aksjologiczne podstawy ingerencji państwa w sferę gospodarki rynkowej, (w:)
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę (red. A. Powałowski, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2016, s. 157-178;
4.Zdyb M., Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne (Public Serwice Standards General
Remarks, (w:), Annales Universitatis Mariae-Skłodowska, Sectio G IUS, vol. LXIV, 2; 2017;
ISSN 045-4317: Studia Iuridica Lublinensia, vol. XXVIII 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2018, ISSN: 1731-6375; ss. 9-29;
5.M. Zdyb, Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji
oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane,(ConstitutionalGrounds for Public Order in
Administration in the Light of theConstitution and Case-Law Selected Issnes), Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio G, IUS, 2017, vol. LXIV,1; s.
41-62;
6.Zdyb M., Dylematy ładu prawnego w kontekście inflacji i niektórych innych niedoskonałości
prawa administracyjnego, (w:), 32.824 znaków –0,82 ark. wyd.), ss. 1-14
7.Zdyb M., Współczesne aksjologiczne dylematy realizacji prawa do ochrony zdrowia przez
władze publiczne i odpowiedzialności z tym związanej, (w:), „Odpowiedzialność w ochronie
zdrowia”, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Monografie Prawnicze,
Warszawa 2018, (44.410 znaków –1,11 ark. wyd.), ss. 1-15;
8.Zdyb M., Systemowe obowiązki Państwa w zakresie poszukiwania optymalnego modelu
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odpowiedzialności związanej z ochroną zdrowia. Zagadnienia podstawowe , (w:),
„Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych
PAN, Monografie Prawnicze, Warszawa 2018, ss. 1-25 (39.131 znaków – 0,97 ark. wyd.), ss. 114
9.Zdyb M., Pewność prawa (Legal Certainty), TEKA Komisji Prawniczej Polska Akademia
Nauk Oddział w Lublinie (TEKA Commission of Legal Ściences Polish Academy of Sciences
Branch in Lublin), Volume XI, 2018, nr 1, s.421-443; ISSN 1899-7694 (57.976 znaków, 1.44
arkusza wydawniczego);
10.Zdyb M., Ewolucja statusu prawnego Narodowego Banku Polskiego i jego organów w latach
1989-2018, (w:) Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do
współczesności (red. nauk. W. Bednaruk, J. Dworak – Kulik), Stowarzyszenie Absolwentów i
Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 75-113;
ISBN 979-83-948764-4-9, (55.331 znaków, 1.38 rkuszy wydawniczych);
10.Zdyb M., Podstawowe zasady (standardy)ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r.
– Prawo przedsiębiorców, Monitor Prawniczy (dodatek specjalny), Nr 13/2018, ss. 5-14;
oraz szereg innych
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktyczneg
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
I. Największe osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki
1.Prowadzenie wykładów i seminariów. W roku akademickim 2018/2019 prowadziłem
następujące zajęcia dydaktyczne na kierunku Prawo:
a) wykład na studiach doktoranckich n.t. „Standardyładu publicznego w Polsce w świetle
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (5 godz.);
b) Seminarium na prawniczych studiach doktoranckich (30 godz.);
c) wykład podstawowy z prawa administracyjnego na II roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunku Prawo (22,5 godz + 18 godz. = 40,5 godz.);
d) wykład podstawowy z publicznego prawa gospodarczego na III roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych na kierunku Prawo (30 godz + 15 godz. = 45 godz.);
e) Seminarium na IV i V roku Prawa (prawo stacjonarne 30+90; prawo niestacjonarne 30+90;
łącznie 240 godz.)
f) Seminarium na IV i V roku Prawa Prawa (prawo stacjonarne 30+90; prawo niestacjonarne
30+90; łącznie 240 godz.);
Łączny wymiar godzin dydaktycznych na kierunku Prawo w roku akademickim 2018/2019
wynosił więc 360 godz., a więc przekraczał w dopuszczalnym prawem zakresie wysokość
pensum dydaktycznego. Podobnie sytuacja w tym zakresie przedstawiała się w poprzednich
latach, co do zakresu przedmiotowego dydaktyki na kierunku Prawo, przy czym wymiar godzin
był nawet większy, ponieważ taką możliwość stwarzały stosowne unormowania uczelniane.
2. Niewątpliwie za bardzo istotne uważam przygotowanie samodzielne, a także aktualnie
wykorzystywanych, podręczników z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Chodzi tu o: a)
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Zdyb M., „Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom I – Wolność i
reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny”, Wolters Kluwer Polska”;
b) Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Tom II - Prawo bankowe.
Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji, Wolters
Kluwer Polska,
Wcześniej w tym zakresie opublikowałem w tym zakresie inne podręczniki z publicznego prawa
gospodarczego w w tym m.in.: Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Lublin 1995; Zdyb M.,
Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1997; Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne
prawo gospodarcze, Wyd. II, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003;
3.Ważne znaczenie miał tu także podręcznik z zakresu prawa administracyjnego: Zdyb M.,
Stelmasiak J. (red.), „Prawo administracyjne”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 744 oraz
inne podręczniki z zakresu prawa administracyjnego opracowane we współautorstwie. Istotne
znaczenie w tym zakresie miały zwłaszcza przy pisaniu prac magisterskich inne publikacje w
tym wymieniane wyżej komentarze do ustaw, zwłaszcza w dziedzinie publicznego prawa
gospodarczego
4. Ważną na gruncie prawa staje się problematyka prawnych aspektów bezpieczeństwa
wewnętrznego Znalazła on wyraz w książce: Zdyb M. (red.), „Publicznoprawne Podstawy
bezpieczeństwa wewnętrznego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 232;
5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w przeszłości na kierunku prawo obejmowało także
wykłady z innych przedmiotów w tym z prawa samorządowego, postępowania
administracyjnego, postępowania sądowo administracyjnego, itd.
6. Opieka naukowa nad Studenckim Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego;
7. Opieka naukowa i nadzór nad pisaniem prac dyplomowych studentów zagranicznych
przebywających (studiujących) w UMCS w ramach programu ERAZMUS. Byli to: a) Jose
Joaquin Martinez Milla (Hiszpania); b) Manuel Medina Guzmain (Hiszpania);
8. Opieka naukowa i nadzór nad pisaniem prac dyplomowych studentów zagranicznych
(absolwentów studiów) przebywających (studiujących) w UMCS w ramach realizowanego przez
Freedom Fundation Fulbright programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda ( a) Svitlana
Matiazh /Ukraina/; Vital Karatysh /Białoruś/);
9. Organizator wraz z organizacją studencką ELSA (The European Law Students ssociation
Lublin), przewodniczący jury konkursowego Olimpiady oraz patronat nad wszystkimi edycjami
Ogólnopolskiej Olimpiady z Publicznego Prawa Gospodarczego:
10. Członek Jury Konkursu Krasomówczego organizowanego na Wydziale Prawa i Adminitracji
UMCS;
Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu na Wydziale Prawa i Administracji programu nowych
kierunków, tj. kierunku prawno-biznesowego, kierunku prawno-administracyjnego oraz prawno92

menedżerskiego.
II. Charakterystyka dorobku dydaktycznego
Niewątpliwie sfera działalności dydaktycznej należy do tych, które miały ważne znaczenie w
mojej działalności. Na kierunku prawo prowadziłem szereg zajęć dydaktycznych o różnym
charakterze; W ostatnich 6 latach na tymże kierunku prowadziłem, głównie wykłady z
publicznego prawa gospodarczego oraz wykłady z prawa administracyjnego, zarówno na
studiach prawniczych stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Istotne znaczenia miały także
prowadzone na kierunku prawo seminaria magisterskie (studia prawnicze stacjonarne i
niestacjonarne) oraz seminarium doktoranckie (także wykłady na studiach doktoranckich
najpierw z dwóch przedmiotów (I rok) a wcześniej z dwóch (I i II rok). Osoby z kierowanej
przeze mnie Katedry prowadziły także wykłady w językach obcych i uczestniczyli w różnych
zagranicznych konferencjach z referatami lub wykładem. W ciągu ostatnich lat wspomagałem
studentów, sprawując opiekę naukową w różnych formach ich aktywności (ogólnopolskie
konkursy z ppg, konkursy krasomówcze, zjazdy administratywistów itd.). Na uwagę zasługuje
także skuteczność moich inicjatyw w zakresie tworzenia i funkcjonowania studiów
podyplomowych. Istotnym dopełnieniem aktywności naukowo-dydaktycznej było promowanie
młodej kadry naukowej. W ciągu ostatnich 6 lat wypromowałem 6 doktorów (a w ciągu całego
okresu mojej aktywności uczelnianej 32 doktorów). Niezależnie od tego w latach 2013-2019
byłem autorem 2 recenzji do tytułu naukowego profesora nauk prawnych; recenzentem 3
monografii habilitacyjnych oraz dorobku habilitacyjnego (naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego); recenzentem 8 rozpraw doktorskich, recenzentem kilkunastu naukowych
opracowań książkowych itd.
III. Załaczniki do charakterystyki dorobku dydaktycznego
a. Wypromowani doktorzy ( w ciągu ostatnich 6 lat)
Spasowska-Czarny Hanna
„Status zakładów publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej”, Lublin 2013;
Tracz Anna
„Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Studium administracyjno-prawne”, Lublin
2013;
Gabrel Dariusz Tadeusz
„Praktyki i posługi religijne w zakładach poprawczych jako szczególnych zakładach
publicznych, Lublin 2013;
Wołoszyn Agnieszka
„Ochrona praw pacjenta. Studium publicznoprawne”, Lublin 2016;
Sznajder Agnieszka
„Pozwolenie wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi”, Lublin 2018;
Wąsowska Anna
„Administracyjnoprawny status regionalnych izb obrachunkowych i ich kompetencje w zakresie
nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego”, Lublin 2019;
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b. Recenzje wydawnicze monografii książkowych
1. Recenzja naukowa monografii: Kuś A., „Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w
Zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i unii celnej” (monografia do tytułu profesorskiego),
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013;
2. Recenzja książki pod red. Artura Kusia pt. „Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w
zakresie wspólnej polityki handlowej i Unii celnej”, Lublin 2014;
3. Recenzja wydwnicza książki pod. red. Wojciecha Lisa pt. „ Bezpieczeństwo wewnętrzne i
porządek publiczny jako sfera działania administracii publicznej“, Wydawnictwo KUL, Lublin
2015;
4. Recenzja wydawnicza monografii Prof. nadz. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej pt.
„Przestępstwo zmowy przetargowej”, Wydawnictwo C. . Beck, Monografie Prawnicze,
Warszawa 2016, s, 745;
5. Recenzja wydawnicza książki Zbigniewa Władka "Organizacja i zarządzanie w administracji
publicznej. Zarys wykładu" Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016;
6. Recenzja wydawnicza książki pt. „Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia” (pod
redakcją Jolanty Pacian), Wydawnictwo Difin, warszawa 2016, s. 189;
7. Recenzja wydawnicza
monografii (rozprawy habilitacyjnej) Wojciecha Lisa pt.
„Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji
publicznej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 500;
8. Opinia (recenzja) opracowania Przemysława Niemczuka pt. „Stan wody na gruncie”, Lublin
2016;
9. Recenzja wydawnicza monografii pt. „Prawna ochrona zdrowia pacjenta” (red. Jolanta
Pacian), PZWL, Warszawa 2017 s, 192;
10. Recenzja wydawnicza monografii książkowej Prof. Mirosława Karpiuka pt. „Instytucja
wywłaszczenia nieruchomości”, Wydawnictwo KUL Lublin 2016
11. Recenzja wydawnicza monografii pt. „Prawna ochrona zdrowia pacjenta” (red. Jolanta
Pacian), PZWL, Warszawa 2017, ss. 192;
12. Recenzja naukowa monografii: Kuś A., „Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w
Zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i unii celnej” (monografia do tytułu profesorskiego),
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013;

ARKADIUSZ BEREZA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne (od 2013 r.), dr nauk
prawnych (od 2004 r.), magister prawa (od 1992), magister historii (od 1993), radca prawny (od
1996 r.)
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Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Profesje prawnicze 15 godzin (PS) i 18 godzin (PZ)
Współczesne kultury prawne – 30 godzin (PS) i 18 godzin (PZ).
Charakterystyka dorobku naukowego
W opublikowanych pracach zarysowuje się kilka pól badawczych dotyczących dyscypliny nauki
prawne. Są to dzieje wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (w tym
zakresie prowadzi szeroko zakrojone badania prozopograficzne nad korpusem sędziowskim i
prokuratorskim), funkcjonowania samorządów zawodów zaufania publicznego, zasad
świadczenia pomocy prawnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz procesu tworzenia
prawa i udziału w nim samorządów prawniczych. Jest autorem lub współautorem 9 monografii,
ok. 90 artykułów naukowych.
Wybrane publikacje (pełny wykaz https://orcid.org/0000-0002-3964-9179)
Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego. Warszawa
2017, ss. 671 (Nagroda Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w 2017 r.).
Sąd Najwyższy, Sąd Najwyższy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. [w:] System
Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania
karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 670-690.
Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917-1988 [w:] System Prawa Karnego
Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red.
nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 43-154.
Participation of Legal Profession Self-Government Organizations in the Process of Law-Making,
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. 2018, T. 16, nr 5, s. 51-58.
Ewolucja statusu radcy prawnego w postępowaniu karnym, Studia Iuridica Lublinensia (Księga
jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu), 2016, vol. XXV, nr 3, s.
63-84.
Opinia dotycząca projektów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z
urzędu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie
opłat za czynności radców prawnych [w:] Radca prawny. Zeszyty naukowe, nr 3 (8) 2016, s.
191-245 (współautor M.Araszkiewicz, W.Bujko, P.Mijal, Z.Pawlak, M.Sala-Szczypiński,
P.Świrski).
Nowe uprawnienia radców prawnych i adwokatów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym
RP [w:] Radca prawny. Zeszyty naukowe, nr 2(7) 2016, s. 29-58.
Polityczne i prawne uwarunkowania uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r. [w:]
Miscellanea Historico-Juridica, t. XIV, z. 1, 2015, s. 33-56.
Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych (1 października 1982 r. –
1 lipca 2015r.) [w:] Radca Prawny. Zeszyty naukowe, nr 3(4)/2015, s. 41-65.
Tradycje polskie i oraz rozwiązania obowiązujące w krajach Unii Europejskiej dotyczące
pełnomocników uprawnionych do występowania przed sądami najwyższych instancji, Biuletyn
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Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, nr 3, 2014, s. 20-30.
Projekt zmian ustawy o radcach prawnych, ukierunkowany na usprawnienie postępowania
dyscyplinarnego w ocenie samorządu radcowskiego (współautor P. Kozłowska-Kalisz), Radca
Prawny 2014, nr 149, Dodatek naukowy. Prawo, zawód, etyka i świat, s.7D-11D.
„Kasatorzy” – pełnomocnicy uprawnieni do występowania przed Sądem Najwyższym (analiza
problemu), [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw pod red. G.
Borkowskiego, Lublin 2013, s. 177-193.
Postępowanie w sprawie wpisu na listę aplikantów oraz status aplikanta radcowskiego w świetle
zmian wprowadzonych w ustawie o radcach prawnych w ramach tzw. „deregulacji zawodów”;
Radca Prawny 2013, nr 143, s. 6D-11D.
Świadczenie pomocy prawnej we Francji [w:] Świadczenie pomocy prawnej w państwach
europejskich, t. III, Francja, Rosja, Szwajcaria, Włochy, Warszawa 2013, s. 11-45.
Świadczenie pomocy prawnej w Hiszpanii [w:] Świadczenie pomocy prawnej w państwach
europejskich, t. I, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Warszawa 2012, s. 107-144.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W 1996 r. został wpisany na listę radców prawnych. Doświadczenie w świadczeniu pomocy
prawnej oraz pracy legislacyjnej zdobył pracując na stanowisku radcy prawnego w organach
centralnych w latach 2000-2005. Od 2007 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jednocześnie zaangażowany w działalność
samorządu radcowskiego. Od 2003 r. jako wicedziekan, zaś w latach 2007-2013 jako Dziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W latach 2007-2016 stał na czele Ośrodka
Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, które stanowiło zaplecze
eksperckie samorządu radcowskiego. Jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych i projektów
aktów normatywnych. Koordynował przy pomocy Ośrodka działania samorządu radcowskiego
w ramach procesu legislacyjnego, poprzez przygotowanie ekspertyz (koordynując pracę blisko
100 ekspertów z różnych dziedzin prawa) i udział w pracach komisji resortowych, sejmowych i
senackich. W latach 2013-2016 wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Do jego zadań
należała reprezentacja samorządu w Sejmie, w ministerstwach oraz współpraca z innymi
organami władzy publicznej i samorządami prawniczymi na szczeblu krajowym. Jest członkiem
wielu komisji powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym zespołów pracujących nad
reformą określonych dziedzin prawa lub monitorujących wprowadzenie tych reform w życie.
We wrześniu 2016 r. ponownie wybrany na funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Lublinie. Oprócz wykładów dla studentów na kierunku prawo, prowadzi także
zajęcia z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego na aplikacji radcowskiej.
Współautor i redaktor pomocy dydaktycznych:
Powszechna historia ustroju, Wybór źródeł, (współautor), Warszawa 2015, ss. 135-444;
Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza (także
współautor), III wydanie uzupełnione, Warszawa 2013, s. 17-30; IV wydanie uzupełnione,
Warszawa 2014, s.17-30); V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, s. 15-28; VI wydanie
uzupełnione, Warszawa 2017, s. 15-28 (rec: S. Balik, Bulletin advokacie 2012, nr 10, s. 54; rec.
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A. Korybski, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 111-114).

MAGDALENA BUDYN-KULIK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab. nauk prawnych, prof. UMCS, dr - 2004, dr hab. - 2016, prof. UMCS 2018
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1. Prawo karne- ćwiczenia, prawo stacjonarne II rok, 1 grupa 45 godzin (15 semestr zimowy, 30
semestr leni)
2. Psychologia sądowa - wykład monograficzny, 15 godzin, dla studentów lat II-V, semestr
zimowy
3. Wiktymologia - wykład monograficzny, dla studentów lat II-V, semestr zimowy
4. Podstawy psychologii - wykład kierunkowy, 15 godzin, dla studentów lat I-V, semestr letni
Charakterystyka dorobku naukowego
Mój dorobek obejmuje problematykę z zakresu prawa karnego, psychologii (także sądowej),
wiktymologii, prawa wykroczeń. Mieści się on w dziedzinie nauk społecznych, głównie w
dyscyplinie nauk prawnych.
1. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) M. Królikowski, R. Zabłocki
(red.) Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna. T. I, Warszawa 2013- wspólnie z M.
Kulikiem
2. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa 2014- 2019; (wspólnie z z M. Mozgawą, P.
Kozłowską- Kalisz i M. Kulikiem).
3. Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 § 4 k.k.). Badania empiryczne, Annales
UMCS, Sectio G, Ius, 2014, vol. LXI, 2
4. Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015,
rozprawa habilitacyjna wyróżniona w konkursie Przeglądu Sądowego na pracę najbardziej
przydatną w praktyce.
5. Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte
przesłanki subiektywnego przypisania perspektywy prawnokarnej i psychologicznej [w:] J.
Giezek, P. Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej,
Warszawa 2016
6. P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016
7. Środek karny pozbawienia praw publicznych. Analiza dogmatyczna i praktyka orzecznicza,
PwD 2015, nr 23
8. Dyrektywy wymiaru kary w państwach członkowskich UE, PwDz. 2017, t. 30
9. Kryteria poczytalności i niepoczytalności- przyszłość winy jako przesłanka
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odpowiedzialności. Perspektywa prawnokarna i psychologiczna w: W. Zalewski (red.), Prawo
karne jutra- między pragmatyzmem a dogmatyzmem, Warszawa 2018
10. P. Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń, t. 1, Warszawa 2019 (3 rozdziały)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 2008 r. prowadzę zajęcia ze studentami WPiA oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz konwersatoria z wielu przedmiotów, m.in. prawo karne,
prawo karne wykonawcze, porównawcze, wiktymologia, psychologia- ogólna, społeczna,
sądowa, kryminologia i in. Prowadziłam również seminariae, wypromowałam wielu licencjatów
i magistrów. Wielokrotnie prowadziłam zajęcia w języku angielskim dla studentów programu
ERASMUS - Forensic Psychology oraz Victimology. Obecnie sprawuję opiekę dydaktyczną nad
dwiema doktorantkami. Jestem (wspólnie z z M. Mozgawą, P. Kozłowską-Kalisz i M. Kulikiem)
podręcznika z prawa karnego- 4 wydania, ostatnie 2016 r.
MAŁGORZATA DUMKIEWICZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor habilitowany nauk prawnych, 2016 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład z przedmiotu prawo handlowe na niestacjonarnych studiach prawniczych - 45 godzin
Seminarium magisterskie z przedmiotu prawo handlowe dla studentów 5 roku niestacjonarnych
studiów prawniczych – 90 h.
Charakterystyka dorobku naukowego
1) Skutki braku kontrasygnaty skarbnika gminy na tle sankcji wadliwych czynności prawnych,
PPH 2013, nr 9, s. 47-52;
2) Dochodzenie roszczeń powstających w związku z wyeliminowaniem z obrotu wadliwych
uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 3, s. 10-17;
3) Działanie w interesie spółki w kontekście podmiotów należących do grupy kontrolowanej
przez Skarb Państwa (w:) Skarb Państwa a działalność gospodarcza, pod red. A. Kidyby,
Warszawa 2014, s. 45-56;
4) Konstytutywny charakter wyroku sądu stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą
uchwały wspólników; zaskarżenie uchwały spółki- glosa do uchwały SN (7) z 18.9.2013 r. (III
CZP 13/13), Monitor Prawa Handlowego 2014, nr 1, s. 38-43 (współautor A. Kidyba, udział
procentowy wkładu każdego ze współautorów - 50%);
5) Umowa dostawy (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo,
pod red. A. Kidyby, Warszawa 2015, s. 48 – 63;
6) Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) (w:) Umowy w
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obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, pod red. A. Kidyby, Warszawa
2015, s. 263-281;
7) Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w celu prywatyzacji (w:) Umowy w obrocie
gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2015,
s. 290-304;
8) Umowa o pozycjonowanie strony internetowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym.
Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2015, s. 490-502;
9) Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa, Komentarze orzecznicze LEX, Warszawa
2015, ss. 1200;
10) Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń
spółek kapitałowych, Warszawa 2016, ss.350
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Przygotowanie opracowania dydaktycznego pod tytułem - Zajęcia z prawa spółek handlowych,
Program drugiego roku aplikacji, z. 8, Warszawa 2014 (wydawca: Ośrodek Badań, Studiów i
Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych), (współautor prof. zw. dr hab. A. Kidyba, udział
procentowy wkładu każdego ze współautorów - 50%), ss. 123;
Prowadzenie wykładów i seminariów z Prawa Handlowego dla studentów IV i V roku prawa
zaocznego, opracowanie kazusów do w.w. wykładów i seminariów;
W latach 2016-2018 – opieka nad Kołem Naukowym Prawa Spółek.
TOMASZ DEMENDECKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab. dziedzina nauk społecznych, nauki prawne 2016, Dr dziedzina nauk społecznych, nauki
prawne 2004, Mgr prawa dziedzina nauk społecznych, nauki prawne 2000
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Seminarium magisterskie prawo stacjonarne (5 rok) 90 godz.
Seminarium magisterskie prawo niestacjonarne (5 rok) 10 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy z zakresu dziedziny nauk społecznych, nauk prawnych koncentruje się przede
wszystkim na obszarze prawa procesowego cywilnego, w tym porównawczego (w szczególności
opracowania nt. czynności procesowych, w tym doręczeń w procesie cywilnym, kosztów
procesu cywilnego, odrębnych postępowań cywilnych, uznawania i wykonywania
zagranicznych orzeczeń, wybranych instytucji w ramach egzekucji sądowej), prawa własności
intelektualnej oraz ustroju organów ochrony prawnej.
Redaktor wniosku i kierownik zrealizowanego w 2018 r. projektu naukowo-badawczego na
rzecz Skarbu Państwa – Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie „Mechanizm uznania
lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski w
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świetle kodeksu postępowania cywilnego – analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda.”
Wykonawca w 2017 r. projektu realizowanego w partnerstwie Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego „NKCK Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii
komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.02.17.00-00-0002/17-00;
Kierownik w latach 2013-2014, zrealizowanego projektu badawczego NCBiR w Wikana
Bioenergia sp. z o.o. w Lublinie, w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1. Oś
priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii w ramach Działania 1.4: Wsparcie
projektów celowych Konkurs 1.4/1/2012/POIG, temat Opracowanie innowacyjnego nawozu
wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu;
Członek zespołu kreatywnego projektu w 2013 r. w ramach programu pomocowego Komisji
Unii Europejskiej TEMPUS IV temat Training on alternative dispute resolution as an approach
for ensuring of human rights - TRADIR (uczestnicy: Uniwersytet w Poczdamie, Białoruski
Uniwersytet Państwowy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Chmielnicki Uniwersytet
Zarządzania i Prawa, Lwowski Narodowy Uniwersytet, Narodowy Uniwersytet w Charkowie,
Uniwersytet Wileński), nr wniosku 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR.
Autor lub współautor m.in:
Doręczenia w procesie cywilnym, Lublin 2015, ISBN 978-83-63761-65-3, ss. 778;
Basic Directions of the Reform of the Polish Civil Procedure and Its Significance for
Contemporary States which Have Emerged from the Dissolution of the Union of Soviet Socialist
Republics [w:] M. Skwarzyński, P. Steczkowski red., The influence of the European system of
human rights into national law, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-625-7, s.153-161;
Rozdział 10 i 24 [w:] A. Marciniak, M. Michalska-Marciniak red., Metodyka pracy komornika
sądowego, Sopot 2015, ISBN: 978-83-60833-65-0;
T. Demendecki et al., Prawo własności przemysłowej. Komentarz LEX, Warszawa 2015, ISBN
978-83-264-8200-7;
A. Jakubecki red. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2015, ISBN
978-83-264-3456-3;
Rozdział 2. Tryb wnoszenia, forma i treść skargi na czynności komornika sądowego [w:] J.
Misztal-Konecka red., Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór
studiów, Sopot 2017, ss. 33-54;
Komentarz do art. 7, art. 18-32 [w:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec red. Prawo o
szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, ISBN 978-837930-737-1
Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw, [w:] M. Bidziński, D. Jagiełło red. red., Prawo
gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2016, ISBN 978-83-2558-826-7, s. 273-302;
Sowriemiennoje sostojanie polskich besspornych proizwodstw po grażdanskim diełam [w:]
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W.W. Argunow red. Dobrowolnaja (besspornaja) jurisdykcja w Rossii i za rubieżom
(Wostocznaja i Zapadnaja Ewropa, Łatinskaja Amerika, Kitaj), Moskwa 2014, ss. 96-110;
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Promotor ponad 100 prac magisterskich i 74 dyplomowych, promotor 2 uczestników studiów
doktoranckich w trybie stacjonarnym oraz 1 uczestnika studiów doktoranckich w trybie
niestacjonarnym;
Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji w latach 2008-2016, aktywnie
uczestniczący w pracach nad przygotowaniem projektów programów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, kierownik studiów podyplomowych
dla syndyków, nadzorców sądowych i zarządców masy upadłości na Wydziale Prawa i
Administracji;
Współautor wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego z J. Bodio, G. Borkowski
Ustrój organów ochrony prawnej, Część szczegółowa, ostatnie wyd. V, Warszawa 2016, ISBN
978-83-264-9539-7, ss. 512;
Wykładowca prowadzący w języku obcym zajęcia w uczelniach zagranicznych w ramach
programów i staży naukowych (Erasmus+ Wileński Uniwersytet Państwowy, Litwa 2018, staż
naukowy Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Ukraina 2019)

WOJCIECH DZIEDZIAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 2016, profesor
nadzwyczajny 2018
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia Wstęp do prawoznawstwa 3 grupy 90 godzin
Uniwersytecka studencka poradnia prawna 80 godzin
Seminarium magisterskie 15 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy z zakresu teorii i filozofii prawa. W szczególności zagadnienia aksjologii
prawa, prawa słusznego oraz sprawiedliwości.
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 20 stycznia 2016 roku na podstawie
monografii O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 309.
Nominowany do Nagrody im. Jana Długosza w 2016 roku za autorstwo książki: O prawie
słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego).
Redakcja naukowa monografii: Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i
dogmatyczna, red. naukowa W. Dziedziak, B. Liżewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie101

Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 276.
Od 2013 roku Autor około 20 publikacji naukowych: artykułów naukowych i rozdziałów w
monografiach naukowych. W tym 5 publikacji w języku angielskim, dwie opublikowane za
granicą.
Brał udział w wielu konferencjach naukowych, na niektórych z nich wygłaszał referaty (7
referatów).
Sporządził recenzję monografii naukowej Kingii Machowicz pt. Wolność wypowiedzi w Polsce
wobec ochrony prawa do prywatności, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 201.
Sporządził recenzję wydawniczą w 2018 roku artykułu pt. Odkrywanie podstawy aksjologicznej i
teleologicznej działań administracyjnoprawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych, który
został opublikowany w „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
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Niemal 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
Na kierunku prawo prowadzi ćwiczenia ze Wstępu do prawoznawstawa oraz prowadził bądź
prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: Nauka o państwie i polityce, Uniwersytecka
studencka poradnia prawna, Filozofia prawa natury.
Organizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Zagadnienia stosowania prawa.
Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna” (Lublin, 27 października 2014 r.).
Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne kierunki
badań w zakresie nauk prawnych” zorganizowanej przez doktorantów Wydziału Prawa i
Administracji UMCS (Lublin, 11 kwietnia 2016 r.).
Był recenzentem w postępowaniu habilitacyjnym.
Sporządzał opinie w postępowaniach habilitacyjnych jako członek Komisji habilitacyjnych.
Był recenzentem pracy doktorskiej.
Był recenzentem prac magisterskich.
Kilkakrotnie pełnił funkcję członka Komisji w przewodach doktorskich.
Rozwija kliniczną metodę nauczania prawa.
W ramach Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej od kilku lat cyklicznie prezentowane są
na WPiA UMCS symulacje mediacji.
Członek Rady Naukowej Czasopisma „Klinika”.
Członek Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Członek Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica. Członek Komisji Rewizyjnej.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).

ZBIGNIEW KMIECIK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor habilitowany/nauki społeczne, nauki prawne, 2010
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
wykłady - prawo stacjonarne - 15 h
wykłady - niestacjonarne - 36 h
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konwersatoria - prawo niestacjonarne - 18 h
Charakterystyka dorobku naukowego
Blisko 100 publikacji, w tym monografie (5), rozdziały w pracach zbiorowych (3), artykuły
(60) i glosy (8) z zakresu nauk społecznych (nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia),
nauk humanistycznych (historia, filozofia) oraz nauk medycznych.
Najważniejsze publikacje:
● Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Wolters
Kluwer, Warszawa 2008, s. 302,
● Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 476,
● Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 455,
● Interes prawny stron w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2013, nr 1, s. 19-35,
● Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym [w:]
Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, red. W. Skrzydło, R.
Mojak, Studia Iuridica Lublinensia 2014, t. XXII, s. 447-469,
● The Ombudsman as Initiator of Administrative Proceedings in Poland, TEKA Komisji
Prawniczej PAN 2014, vol. VII, s. 34-43,
● Mental Illness and Mental Retardation as Marriage Impediments in Polish Family Law,
Iсторико-правовий часопис 2014, № 1, s. 125-132,
● Zaburzenia psychiczne a małżeństwo w świetle prawa cywilnego i prawa kanonicznego,
Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8, s. 21-38,
● The Manifestations of Public Administration’s Discretionary Power in the Control of
Administrative Decisions [w:] Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and
Control, red. L. Leszczyński, A. Szot, Peter Lang, Bern–Brussels–Dublin–Frankfurt am Main–
Istanbul–New York–Oxford–Vienna–Warsaw 2017, s. 105-122 (z E. Komierzyńską-Orlińską),
● The Internal Control of Administrative Decisions in Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN
2018, vol. XI, s. 101-112,
● Subsydiarne sposoby ustalania okoliczności faktycznych w ogólnym postępowaniu
administracyjnym, Przegląd Sądowy 2019, nr 5, s. 36-48.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Wykłady z przedmiotów: postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w
administracji, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo zamówień publicznych (od 2000 r.);
opieka nad doktorantami; seminaria magisterskie. Najważniejsze osiągnięcia:
● promocja jednej pracy doktorskiej,
● opieka naukowa nad trzema słuchaczkami studiów doktoranckich (1 otwarty przzewód),
● opieka naukowa nad czworgiem doktorantów zewnętrznych (3 otwarte przewody),
● promocja ponad 250 prac magisterskich (w tym 222 po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego),
● promocja ponad 400 prac licencjackich (w tym 163 po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego),
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● 2 podręczniki akademickie:
- Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, Zakamycze, Kraków
1996, 1997, 2000, 2003;
- Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie
sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, 2011, 2014, 2017, 2019.

KATARZYNA KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor habilitowany nauk prawnych, dyscyplina - prawo
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
- prawo handlowe – wykład IV rok – 6 godz PS
- seminarium magisterskie – IV rok – 60 godz. PS
- seminarium magisterskie V rok – 90 godz. PS
- prawo reklamy – wykład monograficzny – 15 godz. PS
- seminarium magisterskie – IV rok – 60 godz. PZ
- seminarium magisterskie – V rok 82,5 godz. - PZ
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo.
Obejmuje publikacje z zakresu prawa handlowego, odnoszące się do problematyki spółek
handlowych, umów handlowych, części ogólnej prawa handlowego i prawa spółek, a także
konstrukcji przekształceń z udziałem przedsiębiorców, przedsiębiorcy jednoosobowego, a także
korporacji. W obszarze prawa spółek handlowych zainteresowania naukowe koncentrują się
przede wszystkim wokół problematyki konstrukcji spółki jawnej, a także spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, a także wkładów do takich spółek. W ramach zagadnień dotyczących
umowy leasingu, umów handlowych dorobek naukowy dotyczy przede wszystkim umów z
zakresu pośrednictwa handlowego, w szczególności wyspecjalizowanych umów agencyjnych, a
także umowy sponsoringu, czy umowy o świadczenie usług turystycznych. Z zakresu części
ogólnej prawa handlowego i prawa spółek dorobek obejmuje publikacje dotyczące pojecia
przedsiębiorcy, zasad prawa handlowego, klauzul generalnych w postaci zasad współżycia
społecznego i dobrych obyczajów, istoty umowy spółki handlowej, zasad stosowania przepisów
w zakresie prawa spółek odpowiednio oraz w drodze analogii. Problematyka przekształceń jest
przedmiotem zainteresowania głównie z punktu widzenia konstrukcji leżącej u podstaw takiej
transformacji (kontynuacja, sukcesja). Zagadnienie korporacji jest przedmiotem analizy w
aspekcie elementów konstrukcji prawnej takiej struktury, przy jednoczesnym uwzględnieniu
różnic występujących pomiędzy poszczególnymi rodzajami organizacji zaliczanych do tej
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kategorii.
Osiągnięcia:
Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej, Warszawa 2019,
Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013
(w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. A. Kidyba, t. I, Warszawa 2017, t. II,
Warszawa 2018, t. IV, Warszawa 2018
(w:) Wkłady niepieniężne do spółek handlowych, red. U. Romińska, Warszawa 2017
(w:) Kodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2014,
(w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2013
Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w prawie spółek handlowych, Annales UMCS,
sectio G (Ius), vol. LXIII, 2, Lublin 2016
Przedsiębiorca według przepisów kodeksu cywilnego (w:) Prawo cywilne – stanowienie,
wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora
Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Wydawnictwo UMCS , Lublin, 2015
Zasady prawa handlowego jako element jego części ogólnej (w:) Kodeks spółek handlowych po
15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018
Przekształcenie w spółkę handlową – pytanie o koncepcję prawną przekształcenia (w:) Societates
et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Ksiega jubileuszowa Profesora Jacka
Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzę od 1991 r. Dorobek dydaktyczny obejmuje przede
wszystkim prowadzenie wykładów na kierunku prawo z przedmiotów: prawo handlowe, prawo
konkurencji, prawo reklamy, a także seminariów magisterskich; na kierunku prawno-biznesowym
– z przedmiotów: prawo przedsiębiorców, prawo kontraktowe, prawo konkurencji, a także
seminarium dyplomowego, zaś na kierunku prawno-menedżerskim – z przedmiotu prawo
handlowe w praktyce menedżera oraz seminarium magisterskiego. Ponadto obejmuje on też
prowadzenie na kierunku administracja I stopnia wykładów z przedmiotu zarys prawa
handlowego, a na tym samym kierunku II stopnia wykładów z przedmiotu umowy w obrocie
gospodarczym oraz seminarium dyplomowego i magisterskiego. Dorobek dydaktyczny obejmuje
też prowadzenie zajęć dla aplikantów III i IV roku aplikacji notarialnej, w szczególności
dotyczących wkładów niepieniężnych do spółek handlowych, stowarzyszeń, fundacji,
poszczególnych rodzajów spółek handlowych, a także czynności dokonywanych
przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w prawie spółek. Na dorobek ten składa się też
wypromowanie 192 magistrów oraz 54 licencjatów.
Osiągnięcia dydaktyczne:
1. W roku akademickim 2013/2014 było to aktywne uczestniczenie – jako członek Zespołu
Programowego - w opracowaniu programu kształcenia na kierunku studiów prawno-biznesowym
I stopnia oraz w przygotowaniu wniosku o jego uruchomienie. Kierunek ten został uruchomiony
od 1 października 2014 r.
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2. W roku akademickim 2014/2015 – jako członek Zespołu Programowego - aktywne
uczestniczenie w opracowaniu programu kształcenia na kierunku studiów prawno-menedżerskim
II stopnia oraz w przygotowaniu wniosku o jego uruchomienie. Kierunek ten został uruchomiony
od 1 października 2015 r. W roku 2016/2017 jako członek Zespołu Programowego uczestniczyła
w opracowaniu zmian w programie studiów na kierunku prawno-menedżerskim.
3. Współautorstwo podręcznika: A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski, Prawo
spółek handlowych, red. A. Kidyba, Zakamycze, Kraków 2004 (I wydanie), Wolters Kluwer,
Warszawa 2010 (II wydanie), seria akademicka.
4. Zdobycie przez wypromowanego magistra III nagrody w konkursie organizowanym przez
redakcję Przeglądu Prawa Handlowego na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa
handlowego w 2019 r. za pracę magisterską nt. „Tajemnica przedsiębiorstwa i jej ochrona”.
6. wypromowanie 192 magistrów i 54 licencjatów
7 promotor w jednym przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia doktora i w
jednym otwartym przewodzie doktorskim;
7. recenzent w 3 postępowaniach habilitacyjnych zakończonych nadaniem stopnia doktora
habilitowanego; członek komisji habilitacyjnej w 3 postępowaniach habilitacyjnych, sekretarz
komisji habilitacyjnej – w 3 postępowaniach habilitacyjnych.
ANDRZEJ KORYBSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab. nauk prawnych – habilitacja: 1994
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1. Wstęp do prawoznawstwa, 30 godz. (wykład dla I roku prawa stacj.);
2. Wstęp do prawoznawstwa, 24 godz. (wykład dla I roku prawa niestacj.);
3. Logika dla prawników, 30 godz. (wykład dla I roku prawa stacj.);
4. Logika dla prawników, 18 godz. (wykład dla I roku prawa niestacj.);
5. Mediacja w porządku prawnym, 20 godzin (wykład i opieka nad studentami uczestniczącymi
w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej);
6. Metody badań w naukach prawnych, 5 godzin (wykład dla III roku studiów doktoranckich na
kierunku „Prawo”.
Charakterystyka dorobku naukowego
a/ dorobek mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie „Nauki Prawne” i obejmuje
w szczególności badania oraz publikacje naukowe w zakresie metodologii nauk prawnych i
rozumowań prawniczych, kultur prawnych, teorii tworzenia prawa, teorii stosowania prawa,
mediacji oraz innych form alternatywnego rozwiązywania sporów;
b/ wykaz 10 najważniejszych osiągnięć naukowych w ostatnich 6 latach, mających związek z
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zajęciami prowadzonymi na kierunku „Prawo”:
A. Korybski, L. Leszczyński, Decision Making Approach in a Study of the Enactment and
Application of Law, (w:) A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal Theory and Philosophy of Law:
Towards Contemporary Challenges, Scholar Publishing House, Warsaw 2013, p. 156-181.
A. Korybski, Application of Law as an Object of Study: Key Concepts, Issues and Research
Approaches, (w:) A. Korybski, B. Liżewski (eds.), Selected Theoretical Problems in Decision
Making Perspective, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIV, nr 2, Lublin 2015, s. 13-25.
A. Korybski, Antropologiczne badanie prawa – kilka uwag do dyskusji, Przegląd Prawa
Publicznego 2015, nr 7-8, s. 22-34.
A. Korybski, Komunikacja w procesie legislacyjnym (perspektywa gry organizacyjnej), (w:) J.
Jeżewski i A. Pawlak (red.), Człowiek – prawo – państwo. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi S. L. Stadniczeńko, wyd. WSFiZ, Warszawa 2017, s. 593-607.
A. Korybski, Statutory interpretation and its role in administrative application of law, (w:) L.
Leszczyński, A. Szot (eds.), Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and
Control, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, s. 161-176.
A. Korybski, Język prawny a wykładnia operatywna (wybrane zagadnienia), (w:) L. Leszczyński
i A. Szot (red.), Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, wyd.
Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 34-48.
A. Korybski, Stanowienie prawa w perspektywie pluralizmu prawnego, (w:) M. Kłodawski
(red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2018,
s. 28-45. B. Liżewski i A. Szot (red.), , s. wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 201-218.
A. Korybski, Precedens a analogia legis, (w:) L. Leszczyński, B. Liżewski i A. Szot (red.),
Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 209-226.
A. Korybski, Metodologiczne założenia decyzyjnej analizy procesów stanowienia prawa, (w:)
M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko i S. Oliwniak (red.), Demokracja. Teoria
prawa. Sądownictwo konstytucyjne, wyd. Temida2, Białystok 2018, s. 51-64.
A. Korybski, Legal Status of Mediator in Mediation Proceedings in Civil Cases, (w:) A.
Korybski, M. Myslińska, P. Kłos (eds.), Mediation in the Polish Legal Order, Studia Iuridica
Lublinensia (special issue) 2018, vol. 27, No 3, pp. 143-162.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
a/ doświadczenie dydaktyczne: zajęcia w ramach „Wstępu do prawoznawstwa” prowadzę od 37
lat; zajęcia w ramach „Logiki dla prawników” prowadzę od 17 lat; od 9 lat organizuję i
przeprowadzam dla studentów I roku prawa coroczne konferencje naukowo-dydaktyczne
dotyczące zagadnień objętych wykładami ze „Wstępu do prawoznawstwa” oraz „Logiki dla
prawników”;
b/ wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych (podręczniki, materiały dydaktyczne, inne
osiągnięcia);
A. Korybski, L. Grzonka, Wiedza o państwie i prawie. Zarys wykładu, wyd. WoltersKluwer
2014, 169 stron (A. Korybski: rozdziały V-VIII, s. 79-169).
A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, wyd.
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WoltersKluwer, Warszawa 2015, 186 stron (A. Korybski: cz. I i II, s. 9-111).
Application of Law. Selected Theoretical Problems in Decision Making Perspective (redakcja:
A. Korybski i B. Liżewski), Lublin 2015, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIV, 139 stron.
Idee konstytucjonalizmu we współczesnej Europie. Aktualne problemy badawcze – materiały ze
studenckiej konferencji naukowej (redakcja: A. Korybski i A. Grzyb), Lublin 2017, 197 stron.
Dr M. Myślińska za rozprawę doktorską pt. „Rola mediatora w porządku prawnym – analiza
teoretycznoprawna”, przygotowaną pod moim kierunkiem, uzyskała wyróżnienie w LII
Konkursie Państwa i Prawa (czerwiec 2017) na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w
zakresie prawa.
Opieka naukowa nad stypendystką Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, Tetianą
Chislovą (asystentką deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy); obrona pracy dyplomowej
przygotowanej pod moim kierunkiem, pt. „Profesjonalizacja czynności mediacyjnych w
mediacji w sprawach cywilnych w Polsce i na Ukrainie” (czerwiec 2018 r.). Tetiana Chislova
została uznana za najlepszą stypendystkę Programu w 2018 r.
Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prawno-społeczne aspekty
wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania” (Legnica, 9-11 października
2018 r.); wygłoszenie referatu pt. „Wiedza, umiejętności i kompetencje mediacyjne w edukacji
prawnej i prawniczej”. Moderowanie II sesji plenarnej. Członkostwo w Komitecie Naukowym
konferencji.
Udział w konferencji pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i
niedostosowaniu społecznemu młodzieży” (Lublin, 18 października 2018 r.), wygłoszenie
referatu pt. „Mediacje rówieśnicze – ważny etap w rozwoju mediacji w Polsce” – koreferent:
mgr P. Kłos).
Udział w konferencji poświęconej jubileuszowi 20-lecia Kliniki Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 7-8 grudnia 2018
r.
Udział w konferencji warsztatowo-szkoleniowej pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą
przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” (Sąd Okręgowy w
Lublinie, 8 lutego 2019 r.); wygłoszenie referatu pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczych dla
wymiaru sprawiedliwości”.

WOJCIECH KONASZCZUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
Stopień dr n. prawnych -2005 r.; Stopień dr hab. w zakresie prawa-2018 r.
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Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1. Poland’s Participation in International Organizations – studenci programu Erasmus
2. Basics of International Trade and Policy- studenci programu Erasmus
Charakterystyka dorobku naukowego
Moja dotychczasowa praca naukowo-badawcza zarówno przed uzyskaniem stopnia naukowego
doktora, jak bezpośrednio po jego uzyskaniu koncentrowała się zasadniczo na problematyce
związanej z prawnomiędzynarodowymi aspektami stosunków gospodarczych, w szczególności
obrotu międzynarodowego towarami i usługami oraz elementami pozostającymi w jego orbicie,
obejmującymi m.in. obszary bezpieczeństwa energetycznego i związanych z tym zagrożeń,
współpracy międzypaństwowej, statusu organizacji międzynarodowych z punktu widzenia
liberalizacji handlu. Wydaje się słuszne podkreślenie, iż w ciągu 18 lat pracy naukowej w
sposób naturalny zainteresowania objęły nowe pola badawcze związane w sposób bezpośredni
lub pośredni z podstawowym nurtem badawczym. W tym sensie w związku z zachodzącymi
zmianami w środowisku międzynarodowym obejmowały one sfery unormowań bezpieczeństwa
energetycznego, ze szczególnym uwzględnienie regulacji w zakresie nośników energii,
prawnomiędzynarodowych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego, problematyki
zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz incydentalnie praw człowieka. Znalazły one
odzwierciedlenie w artykułach naukowych, rozdziałach w książkach, wystąpieniach na
konferencjach oraz projektach badawczych.
Zagadnienia związane z międzynarodowymi aspektami gospodarczymi zintensyfikowały się
jeszcze przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Impuls do zajęcia się
tym obszarem badań wiązał się w pierwszej kolejności z dążeniem nowych podmiotów prawa
międzynarodowego – państw następców prawnych byłych republik ZSRR – do odegrania
istotnej roli w środowisku międzynarodowym w sferze stosunków gospodarczych, w drugiej zaś
z możliwościami prowadzania badań i kwerend bibliotecznych na początku XXI wieku w
Stanach Zjednoczonych. Zaowocowało to pierwszymi badaniami, które zostały uwzględnione w
artykułach: Konaszczuk W., Формально-правовые основы трансграничного хозяйственного
сотрудничества между Республикой Польша и Республикой
Беларуси, Право и
современностЬ, БГУ Но 22/2001, Минск 2001; Konaszczuk W., Formalnoprawne podstawy
transgranicznej współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Białoruś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Vol. XLVIII,
Sectio G, Annales 2001.
Uzyskanie finansowania w ramach projektu badawczego pt. Prawne aspekty obrotu
gospodarczego Polski w świetle jej członkostwa w WTO oraz przystąpienia do UE umożliwiło
skupienie uwagi na dysertacji doktorskiej i przede wszystkim wykorzystanie warsztatu
badawczego dostępnego badaczom na terytorium Stanów Zjednoczonych. W wyniku badań
prowadzonych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami powstała praca doktorska pod
kierunkiem prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak Światowa Organizacja Handlu (WTO)
w systemie instytucji gospodarczo-finansowych.
110

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych moje zainteresowania naukowe skupiły się na
problematyce prawnych aspektów współpracy podmiotów prawa w obszarze
międzynarodowego prawa gospodarczego, z uwzględnieniem praktyki stosowania prawa.
Badania te przebiegały dwutorowo. Pierwszy obszar badawczy, będący niejako naturalnym
skutkiem stosowania regulacji prawnomiędzynarodowych w ramach światowego obrotu
gospodarczego, dotyczył problematyki stricte handlowej. Rozłożył się on na kilkuletni proces
badawczy. Jego rezultaty zostały uwzględnione w artykułach naukowych prezentowanych
zarówno w Polsce, jak i jej poza granicami. Mogę tutaj wymienić m.in.: Konaszczuk W.,
Umowy w zakresie usług zawierane w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) –
wybrane zagadnienia, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, nr 10; Konaszczuk W., Relacje
między Światową Organizacją Handlu a Międzynarodowym Funduszem Walutowym w
niektórych dziedzinach obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Sectio G, Annales LIV/LV 2007–2008; Konaszczuk W.,
Postępowanie rozstrzygania sporów w ramach systemu WTO/GATT, [w:] Kodyfikacja
postępowania administracyjnego na 50 lecie uchwalenia KPA, red. J. Niczyporuk,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Lublinie, Lublin 2010.
Zmieniające się międzynarodowe środowisko obrotu gospodarczego w kontekście ewolucji
celów statutowych organizacji o charakterze gospodarczo-finansowym stanowiło asumpt do
uwzględnienia uwarunkowań wynikających z położenia geograficznego Polski w kontekście
uzyskania członkostwa w Światowej Organizacji Handlu przez Federację Rosyjską. Jej
członkostwo wpłynęło na zmianę statusu gospodarczego na świecie zarówno samej Federacji,
jak i państw skupionych razem z nią w regionalnej wspólnocie gospodarczej (Białoruś,
Kazachstan). W rezultacie przedmiotowe zagadnienia zostały ujęte w artykułach: Konaszczuk
W., Правовая характеристика отношений между Всемирной Торговой Организацией
(ВТО) и Международным Валютным Фондом на примере практики регулирования
споров, Право.бу – Научно практический журнал. Нацйиональный центр прововой
информации Республики Беларусь, No 4/2016 (42); Konaszczuk W., Процедура
урегулирования споров в рамках системы ГАТТ/ВТО:юридический анализ, Право.бу –
Научно практический журнал. Нацйиональный центр прововой информации Республики
Беларусь, No 1/2016 (39); Konaszczuk W., Kamyankou V., Современные процедуры
урегулирования споров в ГАТТ/ВТО, „Юстиция Беларусси” 2016, Nо 3.
Drugi nurt w bezpośredni sposób wiąże się z pierwszym z punktu widzenia stosowania
międzynarodowych rozwiązań prawnych i odnosi się do kwestii związanych z
bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem energetycznym. Problematyka bezpieczeństwa
energetycznego w sposób niepodważalny, niewątpliwy oraz bezpośredni wiąże się w obrotem
nośnikami energii, spośród których do najważniejszych należą ropa naftowa oraz gaz ziemny.
Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, Unii Europejskiej stanowiły pole badań
oraz licznych analiz. Przybrały one realną postać w postaci rezultatów przedstawionych w
artykułach naukowych, w których zostały zaprezentowane rozwiązania i wnioski na przyszłość.
Należy do nich zaliczyć m.in.: Konaszczuk W., Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa
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energetycznego UE, [w:] Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, red. E.
Dynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009; Konaszczuk W.,
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w aspekcie współpracy UE i Federacji Rosyjskiej w
dziedzinie obrotu ropą naftową i gazem ziemnym, [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze
narodowym i międzynarodowym, t. II, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce
2012; Konaszczuk W., Aspects of Polish and European Energy Security – Relations with
Russian Federation, [w:] The Practical and Theoretical Approach to the Issue of Security, red.
A. Cyran, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach,
Kielce 2013; Konaszczuk W., Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa państwa w
sytuacji ograniczenia lub braku dostaw gazu ziemnego tranzytem przez Ukrainę do Polski z
Federacji Rosyjskiej w świetle regulacji unijnych i krajowych, [w:] Współpraca
międzynarodowa w zakresie zarządzania kryzysowego. Teoria
i praktyka, red. A. Furgała, P.
Niemczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Rzeszów 2013;
Bez wątpienia problematyka bezpieczeństwa energetycznego wchodzi w zakres ogólnie
pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego. Należy podkreślić, iż w ramach prowadzonych
powyżej badań zostały zaobserwowane nowe, niespotykane zjawiska będące negatywnym
skutkiem zjawisk w obrębie prawa międzynarodowego. Do takich należy niewątpliwie
pojawienie się zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego związane z zagrożeniami
terrorystycznymi oraz pojawienie się deficytu bezpieczeństwa. Dało to asumpt do prowadzenie
szczegółowych badań zarówno w kontekście zagrożeń związanych z terroryzmem, jak i wpływu
regulacji prawnych na kwestie związane ze sferą praw człowieka oraz praktycznych kwestii
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wyniki prowadzonych badań zostały przedstawione
w następujących artykułach: Konaszczuk W., Угроза террористических актов ЕВРО-2012 в
Польше
и
на
Украине
–
очеркo
проблемe,
http://securityua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2176:ugroza-terroristicheskih-aktov-evro2012-v-polshe-i-na-ukraine-ocherk-problemyi&Itemid=574&lang=ru;
Konaszczuk
W.,
Юридические основы деятельности польских детективных и охранных компаний в
контексте
законодательства
ЕС,
http://www.securityua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:polskoe-pole-yuridicheskie-osnovyideyatelnosti-polskih-detektivnyih-i-ohrannyih-kompaniy-v-kontekste-zakonodatelstva-es&;
Konaszczuk
W.,
Охрана
и
страхование
в
Польше,
http://www.securityua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1851:ohrana_i_strahovanie_v_polshe&Ite
mid=574&lang=ru; Konaszczuk W., Особенности украинского охранного рынка,
http://www.security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=4334:osobennostiukrainskogo-ohrannogo-ryinka&Itemid=581&lang=ru.Itemid=574&lang=ru; Konaszczuk W.,
Tokarski M., Bezpieczeństwo załóg i pasażerów statków powietrznych w świetle standardów
Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym w polskim prawie lotniczym, „Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10(6); Konaszczuk W., Geneza przestępczości
zorganizowanej w Rosji do 1918 roku, [w:] Rola organów bezpieczeństwa publicznego w
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przeciwdziałaniu przestępczości – zagadnienia wybrane, red. K. Hypś, K. Kolek, Wydawnictwo
Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2014; Konaszczuk W., Tokarski M., Uzawodowienie służb
mundurowych w Unii Europejskiej na przykładzie Sił Zbrojnych RP, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2015, vol. XXIV; Konaszczuk W., Geneza bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii
Europejskiej, [w:] System bezpieczeństwa wewnętrznego, red. C. Kłak, P. Niemczuk,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów 2017 (w druku);
Konaszczuk W., Ideologie, [w:] System bezpieczeństwa wewnętrznego, red. C. Kłak, P.
Niemczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów 2017 (w
druku); Konaszczuk W., Rozwój bezpieczeństwa wewnętrznego w stosunkach
międzynarodowych, [w:] System bezpieczeństwa wewnętrznego, red. C. Kłak, P. Niemczuk,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów 2017 (w druku).
Wspomniane powyżej obszary badawcze związane z gwałtownym poszerzaniem się sfery
regulacji bezpieczeństwa międzynarodowego w sposób bezpośredni dotykają problematyki
powiązanej z ochroną praw człowieka. Ten nurt w prowadzonych przeze mnie badaniach
stanowi naturalną odrośl, która w pracy badacza prawnika-internacjonalisty odgrywa coraz
większe znaczenie. W rezultacie wpływ rozwiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa został
omówiony w następujących artykułach: Konaszczuk W., System pomocy prawnej w Rosji, [w:]
Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, red. A. Bereza, Wydawnictwo
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013;
Konaszczuk W., Bezpieczeństwo obrotu prawnego w Federacji Rosyjskiej w świetle prawa jej
obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej, [w:] Aktualne problemy prawa polskiego,
europejskiego i międzynarodowego, red. W. Orłowski, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
Libropolis, Lublin 2014; Konaszczuk W., Realizacja przez państwo modelu bezpieczeństwa
energetycznego jako prawa obywateli do odpowiedniego poziomu życia, [w:] Uniwersalny
system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015; Konaszczuk W., Przeciwdziałanie i eliminacja
zagrożeń terrorystycznych a ochrona praw człowieka – próba refleksji, [w:] Uniwersalne
standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań
globalnych, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
PUBLIKACJE od 2013
Konaszczuk W., Aspects of Polish and European Energy Security – Relations with Russian
Federation, [w:] The Practical and Theoretical Approach to the Issue of Security, red. A. Cyran,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce
2013.
Konaszczuk W., System pomocy prawnej w Rosji, [w:] Świadczenie pomocy prawnej w
państwach europejskich, red. A. Bereza, Wydawnictwo Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji
Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2013.
Konaszczuk W., Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa państwa w sytuacji
ograniczenia lub braku dostaw gazu ziemnego tranzytem przez Ukrainę do Polski z Federacji
Rosyjskiej w świetle regulacji unijnych i krajowych, [w:] Współpraca międzynarodowa w
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zakresie zarządzania kryzysowego. Teoria i praktyka, red. A. Furgała, P. Niemczuk,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Rzeszów 2013.
Konaszczuk W., Bezpieczeństwo obrotu prawnego w Federacji Rosyjskiej w świetle prawa jej
obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej, [w:] Aktualne problemy prawa polskiego,
europejskiego i międzynarodowego, red. W. Orłowski, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
Libropolis, Lublin 2014.
Konaszczuk W., Tokarski M., Bezpieczeństwo załóg i pasażerów statków powietrznych w
świetle standardów Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym w polskim prawie
lotniczym, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10(6).
Konaszczuk W., Geneza przestępczości zorganizowanej w Rosji do 1918 roku, [w:] Rola
organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości – zagadnienia
wybrane, red. K. Hypś, K. Kolek, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2014.
Konaszczuk W., Udział Polski w Komitecie Regionów Unii Europejskiej – wybrane aspekty,
[w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, red. E. Feret,
P. Niemczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Przemyśl–Rzeszów 2014.
Konaszczuk W., Особенности медиации в Европейском Союзе, [w:] Economic Law and
Alternative Dispute Resolution, Theory and Practice of Mediation in the Commercial Sphere,
red. U. Hellmann, V. Kamyankou, Y. Amelchenya, I. Belskaya, W. Konaszczuk, Publishing
Centre of the Belarusian State University, Minsk 2015.
Konaszczuk W., Этика в медиации, ее психологический аспект как неотъемлемая часть
института, [w:] Theory and Practice of Mediation in the Commercial Sphere, red. U. Hellmann,
V. Kamyankou, Y. Amelchenya, I. Belskaya, W. Konaszczuk, Publishing Centre of the
Belarusian State University, Minsk 2015.
Konaszczuk W., Місце міжнародного торгового арбітражу в системі юридичних органів,
[w:] Міжнародний комерційний арбітраж, / Білоусов Ю.В., Конащук В., Коссак В.М.
таін.; заред. В.М. Коссака. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та
права, 2015.
Konaszczuk W., Realizacja przez państwo modelu bezpieczeństwa energetycznego jako prawa
obywateli do odpowiedniego poziomu życia, [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka.
Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2015.
Konaszczuk W., Tokarski M., Uzawodowienie służb mundurowych w Unii Europejskiej na
przykładzie Sił Zbrojnych RP, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIV.
Konaszczuk W., Правовая характеристика отношений между Всемирной Торговой
Организацией (ВТО) и Международным Валютным Фондом на примере практики
регулирования споров, Право.бу – Научно практический журнал. Нацйиональный центр
прововой информации Республики Беларусь, No 4/2016 (42).
Konaszczuk W., Процедура урегулирования споров в рамках системы ГАТТ/ВТО:
юридический анализ, Право.бу – Научно практический журнал. Нацйиональный центр
прововой информации Республики Беларусь, No 1/2016 (39).
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Konaszczuk W., Przeciwdziałanie i eliminacja zagrożeń terrorystycznych a ochrona praw
człowieka – próba refleksji, [w:] Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a
funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red. J. Jaskiernia,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Konaszczuk W., Kamyankou V., Современные процедуры урегулирования споров в
ГАТТ/ВТО, „Юстиция Беларусси” 2016, Nо 3.
Konaszczuk W., Prawnomiędzynarodowe aspekty obrotu ropą naftową na świecie,
Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2017, ss. 540.-monografia
Konaszczuk W., Prawo do
bezpieczeństwa obywatela Unii Europejskiej wobec praw
uchodźców Unii Europejskiej, red. C.Kłak, P. Niemczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji, 2018.
Konaszczuk W., The Case of Białowieska as a Universal Example of Cooperation Between
Jews, Poles and Russians, Eastern European Journal of Transnational Relations, 2018, vol. 2., n.
1. DOI:10.15290/eejtr.2018.02.01.01.
Konaszczuk W. , Cross-Border Cooperation between Poland, Russia and Ukraine on Oil and
Gas Trade-an attempt at reflection in the context of Energy Security, Barometr Regionalny,
2018, Tom 16, Nr 5. ISSN 1644-9398.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
A. Prowadzenie zajęć w języku obcym:
1. Poland’s Participation in International Organizations – studenci programu Erasmus
2. Basics of International Trade and Policy- studenci programu Erasmus
B. Projekt międzynarodowy TEMPUS o charakterze naukowo-badawczo-dydaktyczny,
finansowany ze środków Unii Europejskiej:
Tytuł projektu: „Training on alternative dispute resolution as an approach for ensuring human
rights”, projekt finansowany przez Komisję Europejską na lata 2014–2017, numer projektu
międzynarodowego: 543990-TEMPUS-1-2013-1DE-TEMPUS-JPCR, państwa uczestniczące w
międzynarodowym projekcie: UE (Polska, Niemcy, Litwa, Włochy) i spoza UE (Białoruś,
Ukraina), wartość ogólna projektu: 741 685 euro; funkcja: koordynator krajowy projektu,
wykonawca projektu; grant międzynarodowy

ANNA KOSUT
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
profesor UMCS, dr hab. nauk prawnych - 2013 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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wykład – 45 godzin – IV rok Prawa
seminarium – 60 godzin – IV rok Prawa
seminarium – 90 godzin – V rok Prawa
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna – 80 godzin – IV i V rok Prawa
Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć od 2013 roku, wraz ze wskazaniem dat uzyskania
(publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych
projektów
badawczych,
nagród
krajowych/międzynarodowych
za
osiągnięcia
naukowe/artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do
ocenianego kierunku i prowadzonych na nim zajęć.
Dorobek naukowy mieści się w zakresie indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy oraz
zabezpieczenia społecznego w razie pozostawania bez pracy a także zatrudnienia penalnego.
Powyższe zainteresowania badawcze znalazły wyraz między innymi w następujących
publikacjach:
- Zatrudnienie typu penalnego, w: System prawa pracy. Tom VII. Prawo rynku pracy, red.
naukowa K. W. Baran, Warszawa 2015;
- Równość i sprawiedliwość w dostępie do zatrudnienia, „Annales UMCS. Sectio G (Ius)” 2015,
vol. LVII, 2.
- Kilka uwag w kwestii ubezpieczenia od bezrobocia, w: Współczesne problemy prawa
emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk, Warszawa 2015;
- Przemiany regulacji prawnej urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2015, vol. XXIV, 3.
- Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w razie pozostawania bez pracy (zarys
problematyki), „Teka Komisji Prawniczej” 2018, Tom XI, nr 1.
- Nabycie statusu bezrobotnego, w: System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, red.
naukowa M. Włodarczyk, Warszaw 2018.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięć od 2013 roku, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo
podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane
przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną,
opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku
studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w
języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli
akademickich).
Doświadczenie dydaktyczne i dorobek z tego zakresu zdobywałam przez ponad 35 lat pracy w
charakterze nauczyciela akademickiego. W tym okresie prowadziłam zajęcia dydaktyczne o
różnym charakterze – ćwiczenia, wykłady i seminaria z przedmiotów takich jak prawo pracy,
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prawo ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze, a na studiach podyplomowych - z zakresu
prawa rynku pracy. Doświadczenie wynikające z wykonywania we wcześniejszym okresie
zawodu radcy prawnego umożliwia mi w czasie zajęć ze studentami uwypuklenie praktycznych
aspektów regulacji prawnych stanowiących przedmiot prawa pracy. Od początku
funkcjonowania Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej przy macierzystym wydziale
sprawuję funkcję opiekuna Sekcji Prawa Pracy. W związku z tym prowadzę seminaria ze
studentami IV i V roku Prawa - członkami tej sekcji i sprawuję opiekę merytoryczną nad
przygotowywanymi przez nich opiniami w sprawach klientów Poradni.
Jestem współautorem publikacji dydaktycznej pt. Prawo pracy. Testy, red. T. Liszcz,
kilkakrotnie już wznawianej przez Wydawnictwo LexisNexis (obecnie Wolters Kluwer).

GRZEGORZ KOZIEŁ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr (2005) hab. (2016) prof. UMCS (2019) dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki
prawne, radca prawny (2010).
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Seminarium magisterskie – 1 grupa
Charakterystyka dorobku naukowego
Łącznie od momentu rozpoczęcia pracy naukowej (1.10.2018 r.) opublikował ponad 120
publikacji naukowych, był ponadto redaktorem naukowym 6 publikacji i autorem (lub w dwóch
przypadkach współautorem) 5 sprawozdań z konferencji naukowych, a także 4 publikacji
popularno-naukowych. Jego dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk społecznych,
dyscyplinie: nauki prawne. W publikacjach można wyróżnić przede wszystkim następujące
generalne płaszczyzny (obszary) badawcze: przedsiębiorcy i podmioty niekomercyjne, kategoria
działalności gospodarczej i konsumenta, a także podejmowanie, wykonywanie oraz zakończenie
działalności gospodarczej, zobowiązaniowe stosunki prawne z udziałem przedsiębiorców
(profesjonalistów), w tym pozakodeksowe umowy handlowe, status prawny wierzycieli
(osobistych) uczestników w innych niż spółka jawna spółkach handlowych, jak również w
innych niż spółki handlowe jednostkach organizacyjnych (typu korporacyjnego), modele
uregulowania statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w jednostkach
organizacyjnych w prawie polskim.
Najważniejsze publikacje:
Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne, Warszawa
2016, ss. 248.
Instrumenty prawne i znaczenie ochrony wierzycieli osobistych uczestników spółek handlowych
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w tych spółkach, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 11, s. 53-56.
Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję
naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in
fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), s.
155-168.
Uwagi o zróżnicowanym statusie prawnym oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – de lege lata oraz de lege
ferenda, Prawo i Więź 2017, nr 3, s. 21-30.
Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 1, s. 31-41.
Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z
25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo Sp. z o.o., Europejski Przegląd Sądowy 2018,
nr 2, s. 35-42.
Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie
teleinformatycznym do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty
Naukowe KUL 2018, nr 4, s. 169-179.
Modele regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w jednostkach
organizacyjnych w prawie polskim Warszawa 2019, ss. 212.
Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz,
Warszawa 2019 ss. 549 (współautor i redaktor naukowy).
CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie
gospodarczym. Komentarz, Warszawa 2019, ss. 506 (współautor i redaktor naukowy).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od momentu zakończenia studiów magisterskich prowadził w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, projekty,
konwersatoria, wykłady) z zakresu prawa cywilnego, handlowego i własności intelektualnej,
w szczególności z przedmiotów prawo handlowe, umowy gospodarcze, prowadzenie spraw
i reprezentacja przedsiębiorców, prawo konsumenckie, ochrona własności intelektualnej, prawo
zamówień publicznych, w tym w języku angielskim ze studentami obcokrajowymi – Intellectual
property law.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych (od października 2005 r.) prowadził
ponadto wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i
Administracji UMCS oraz Lubelską Fundację Rozwoju: z przedmiotu Prawo handlowe – na
kierunku Prawo Gospodarcze i Handlowe, a także z przedmiotu Zarządzanie projektami UE – na
kierunku Zarządzanie Funduszami i Prawa UE.
W ramach projektu naukowego „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców
przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” realizowanego przez UMCS Wydział Biologii
i Biotechnologii w programie Kapitał Ludzki, w zakresie EFS „Człowiek – najlepsza
inwestycja”,
w latach 2011-2015 prowadził zajęcia z przedmiotów Prawo patentowe i
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Prawo autorskie na studiach podyplomowych – na kierunku Ochrona własności intelektualnej a
także opracował część rozdziału podręcznika o znaczeniu dydaktycznym pt.: „Zarys prawa
własności intelektualnej”, red. G. Tylec, Lublin 2012, dotyczącą prawa wynalazczego.
W okresie zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (od października 2008 r.)
prowadził zajęcia dydaktyczne, w tym ćwiczenia z przedmiotu prawo handlowe i zarys prawa
handlowego, wykłady z przedmiotów prawo handlowe, zarys prawa handlowego, prowadzenie
działalności gospodarczej, ochrona własności intelektualnej, prawne instrumenty wspierania
przedsiębiorców, ochrona bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, transformacje
przedsiębiorców, zbywanie praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych, prawo o
fundacjach, seminaria w języku angielskim (Commercial contracts and economic activity Law i
Cooperative Law), jak również seminaria z przedmiotu prawo handlowe.
W roku akademickim 2010/2011 podjął działania inicjujące utworzenie na Wydziale Prawa i
Administracji UMCS przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Koła Naukowego
Prawa Spółek UMCS. Od momentu powstania tego koła we wrześniu 2011 r. do marca 2016 r.
pełnił funkcję jego opiekuna naukowego. Jedną z najbardziej znaczących aktywności Koła
Naukowego Prawa Spółek UMCS było zorganizowanie w dniach 21-22 listopada 2014 r. w
Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej.
Doświadczenia i perspektywy” oraz wydanie pod moją redakcją naukową przesłanych prac
związanych z tą konferencją w czasopiśmie „Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności
Intelektualnej”, z. 2, maj 2015.
Od grudnia 2013 r. jest członkiem-założycielem oraz pierwszym prezesem zarządu
stowarzyszenia naukowego – Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie.
Do najbardziej znaczących aktywności SPNP trzeba zaliczyć m.in. zorganizowanie wspólnie z
Kołem Naukowym Prawa Spółek UMCS ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo
handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy”, wydanie
przesłanych prac związanych z tą konferencją pod moją redakcją naukową w czasopiśmie
„Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej”, z. 2, maj 2015,
współorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w
działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie”, która odbyła się 3 kwietnia
2017 r. w Lublinie w Trybunale Koronnym, a także ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w
instytucjach prawnych”, która odbyła się 14 czerwca 2018 r. w Lublinie w Lubelskim
Towarzystwie Naukowym.
W okresie od 31 maja 2014 r. do 25 września 2014 r. był kierownikiem projektu zrealizowanego
w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (nr U028) pod tytułem: „Czy jaskółki miały rację, że
niedobre są spółki – czyli dlaczego i jak utworzyć spółkę handlową?”. W związku z tym w dniu
25 września 2014 r. w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki prowadził zajęcia warsztatowe dla
uczniów szkół średnich z zakresu objętego tytułem tego projektu (cele i zasady tworzenia spółek
handlowych).
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Od 2015 r. jest członkiem Wydziałowego Zespołu Programowego ds. Utworzenia Kierunku
Prawno-Biznesowego II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

EWA KRUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr hab. nauk prawnych - rok uzyskania stopnia naukowego 2017r. ;
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład z przedmiotu ,,Postępowania szczególne w procesie karnym”: Prawo - studia
stacjonarne 15 godz. oraz studia niestacjonarne 18 godz.
Seminarium magisterskie z przedmiotu ,,Postępowanie karne”: Prawo IV r. studia stacjonarne 60 godz. ; Prawo V r. studia stacjonarne – 90 godz.; Prawo IV r. studia niestacjonarne – 60
godz.; Prawo V r. studia niestacjonarne– 90 godz.;
Charakterystyka dorobku naukowego
Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół kilku zasadniczych obszarów. Pierwszym z
nich jest problematyka konsensualnego rozstrzygania spraw karnych. Tej tematyce poświęcona
zostały po 2013 roku artykuły naukowe. Kwestia dobrowolnego poddania się karze a
niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawę w trybie art. 46 § 2 k.p.k.- Przegląd
Prawno – Ekonomiczny, nr44/2( 3/2018) ss. 261-270; Mediation as one of the forms of
resolving conflicts in offence cases, Studia Iuridica Lublinensia ,Mediation in Polish legal Order,
Vol.27,NO 3( 2018), ISSN 1731-6373. s. 89-108; Znaczenie przyznania się do winy w procesie
karnym – zarys problematyki. w: Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu
largo . Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z
okazji 70. urodzin, red. naukowa Radosław Olszewski oraz Dariusz Świecki, Jarosław Kosiński,
Piotr Misztal, Katarzyna Rydz – Sybilak, Amadeusz Małolepszy, Wydawnictwo Wolters
Kluwers oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2019, ss. 168 – 177.
Drugi obszar badawczy poświęcony jest zagadnieniom węzłowych instytucji postępowania
sądowego oraz ich znaczenia dla całego procesu karnego. Problematyce tej poświęcone zostały
artykuły naukowe: Wszczęcie postępowania z oskarżenia prywatnego, Studia Prawnicze i
Administracyjne 2015, nr 13(3), s. 25–36; Wznowienie postępowania sądowego w polskim i
włoskim procesie karnym. Zagadnienia wybrane, [w:] D. Gil (red.), Szczególne środki
zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, Lublin 2013, s. 203–224; Umorzenie kompensacyjne
postępowania karnego w trybie art. 59a k.p.k. – zarys problematyki, Przegląd PrawnoEkonomiczny 2015, nr 33 (4), s. 30–40; Zasada jawności wyrokowania i jej ograniczenia, [w:]
D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji,
Wydawnictwo Kul, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-261-7, ss. 119-135; The Simplification Of
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Accelerated Proceedings In A Petty Offence Case (Art. 89 And Others Of The Code On
Proceedings In Petty Offences Cases). Selecte Problems, Annales , Vol. 65, No1, ( 2018), ss.6989 a także rozdział w Systemie Prawa Karnego Procesowego: Wyłączenie sędziego, [w:] Z.
Kwiatkowski (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Sądy i inne organy postępowania
karnego, t. V, Warszawa 2015, ss. 520–585.
Trzeci obszar zainteresowań naukowych podejmowanych przeze mnie po 2013 roku obejmuje
zagadnienia dotyczące pozycji i uprawnień uczestników procesu karnego, w tym w kontekście
stosowania środków przymusu. Efektem badań nad tą problematyką są artykuły naukowe: ENA
– Europejski Nakaz Aresztowania. Zagadnienia wybrane (wspólnie z A. Nowosad), [w]: E.
Wójcicka, B. Przywora, M. Makuch (red.), Europeizacja prawa publicznego – zagadnienia
systemowe, t. I, cz. III, Częstochowa 2015, s. 217–239; Instrumenty prawno-procesowe i
skuteczność ich realizacji w zapobieganiu przemocy domowej, [w:] K. Knoppek, J. Mucha
(red.), Wybrane problemy prawa materialnego i procesowego. Teoria i praktyka, t. III, Poznań
2015, s. 167–180; Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury
„Niebieskiej karty” i cywilnego „nakazu opuszczania lokalu”, Annales, sectio G, z. 1, 2016,
volumin LXIII, ss.81-97; Udział pokrzywdzonego w procesie karnym a realizacja prawa do
informacji i wysłuchania w świetle postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/29/UE (art. 4 i art. 10) – zagadnienia wybrane, [w:] D. Gil (red.), Sądownictwo polskie
wobec dorobku prawa UE, Lublin 2015, s. 109–124; Problematyka niesłusznego oskarżenia w
aspekcie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, Przegląd Legislacyjny 2013, nr
4, s. 9–24; Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w świetle zmian Kodeksu
postępowania karnego; Przegląd Prawno-Ekonomiczny,nr 35, ( 2/ 2016), ss. 7-27; Podstawy
powołania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego i jej wpływ na przebieg procesu,
Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Volume XI, nr 1,Lublin
2018, ss. 199 – 216;Obowiązek zachowywania tajemnicy adwokackiej jako okoliczność
uzasadniająca odmowę zeznań w trybie art. 180 §2 k.p.k., Studia Iuridica, vol. 26, No 4 (2017),
ss. 25-43; Przesłuchanie świadka w rzymskiej tradycji procesu a kwestia uzyskania dowodu ze
świadka w polskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria
Prawnicza, . Prawo 22/2018, , ss.73-92; Ochrona prawa oskarżonego pozbawionego wolności do
kontaktu z obrońcą w toku postepowania karnego – Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia
Nauk Odział w Lublinie, Volume XI, nr Lublin 2018, s. 183-203; Ochrona prawna małoletniego
w procesie karnym. Uwagi na tle art. 185 a-c kodeksu postępowania karnego Teka Komisji
Prawniczej, Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Volume XI, nr 1,Lublin 2019, ss. 113129.
W tej grupie tematycznej mieszczą się też glosy: Glosa do uchwały SN z dnia 18 grudnia 2013,
sygn. I KZP 24/13, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2015, nr 33, s. 122–124 (dot. zagadnienia
prawnego związanego ze statusem prokuratora w sprawie wszczętej na podstawie art. 55 § 1
k.p.k.) oraz Glosa do wyroku SN z dnia 5 marca 2014 r., sygn. IV KK 341/13, Ius Novum 2016,
nr 1, s. 162–165 (dot. wykładni terminów „wydanie” i „sporządzenie” postanowienia o
przedstawieniu zarzutów w trybie art. 313 k.p.k.).
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Czwarty obszar badawczy dotyczy problematyki postępowań szczególnych. W jego ramach
opublikowałam rozdział w Systemie Prawa Karnego Procesowego: Postępowanie nakazowe,
[w:] F. Prusak (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tryby szczególne, t. XIV,
Warszawa 2015, s. 390–474; rozdział w komentarzu do ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich Postępowanie odwoławcze, s. 170–178 i rozdziały we współautorstwie z T. Bojarskim
i E. Skrętowiczem w komentarzu: Bojarski T. (red.), Komentarz do ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich, Warszawa 2014, rozdział 1 Przepisy ogólne o postępowaniu, s. 105–147
(wspólnie z E. Skrętowiczem), rozdział 1a Przebieg postępowania, s. 148–169 (wspólnie z T.
Bojarskim), rozdział 4a Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec
nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, s. 244–255
(wspólnie z E. Skrętowiczem); rozdział w komentarzu do ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich Postępowanie odwoławcze, s. 200–214 i rozdziały we współautorstwie z T. Bojarskim
i E. Skrętowiczem w komentarzu: T. Bojarski (red.), Komentarz do ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich. Wydanie zaktualizowane i uzupełnione, Warszawa 2016, rozdział 1
Przepisy ogólne o postępowaniu, s. 123–169 (wspólnie z E. Skrętowiczem), rozdział 1a
Przebieg postępowania, s. 170–198 (wspólnie z T. Bojarskim), rozdział 4a Udzielanie nagród i
stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla
nieletnich i zakładach poprawczych, s. 283–293 (wspólnie z E. Skrętowiczem);Postępowanie
nakazowe jako wyraz dopuszczalnych uproszczeń niektórych instytucji procesowych – Roczniki
Nauk Prawnych , tom XXVIII, nr 3, 2018, s. 83-99.
Wskazany powyżej obszar badawczy zazębia się z kolejnym, poświęconym zagadnieniom skargi
i jej znaczeniu w procesie karnym. Wynikiem badań przeprowadzonych w tym obszarze jest
rozprawa habilitacyjna Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania
uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016,
ISBN 978-83-7784-808-1, ss. 411 oraz artykuły naukowe: Modyfikacja aktu oskarżenia w
kontekście zasady legalizmu (wspólnie z I. Nowikowskim), [w:] B. Dudzik, J. Kosowski, E.
Kruk, I. Nowikowski (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym, Lublin 2015, s. 185–208;
Cofnięcie aktu oskarżenia a prawa oskarżyciela posiłkowego (wspólnie z I. Nowikowskim), [w:]
D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, t. I,
Lublin 2015, s. 17–32; Zasada skargowości w polskim procesie karnym, Studia Iuridica
Lublinensia 2016, vol. 25, no 1, s. 199–221.
W 2013 r otrzymała medal brązowy za długoletnią służbę. W 2017 r. otrzymała nagrodę Rektora
UMCS.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Pani dr hab. Ewa Kruk prowadzi wykłady i seminaria z następujących z przedmiotów:
Prawo ( studia stacjonarne i niestacjonarne) - wykład z przedmiotu ,,Postępowania szczególne
w procesie;
Prawo ( studia niestacjonarne ) - wykład z przedmiotu ,, Postepowanie karne” ;
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Prawo ( studia stacjonarne i niestacjonarne )- seminarium z ,, postępowania karnego” dla IV i V
roku
Administracja ( studia stacjonarne i niestacjonarne) - wykład z przedmiotu ,, Zasady
postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia” ( obecnie ,, Zasady postępowania w
sprawach o wykroczenia”
Bezpieczeństwo Wewnętrzne - wykład z przedmiotu ,,Postępowanie karnoskarbowe”.
Na wskazanych powyżej kierunkach prowadzi seminarium magisterskie z przedmiotu
,,Postępowanie karne” dla studentów IV i V roku Prawa – studia stacjonarne i niestacjonarne
oraz na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II st. dla studentów I i II roku, studia stacjonarne.
Prowadzi również seminaria magisterskie z przedmiotu ,, Zasady postępowania w sprawach o
przestępstwa i wykroczenia” na kierunku Administracja II st. dla studentów I i II roku studia
stacjonarne i niestacjonarne.
Pani dr hab. Ewa Kruk sprawuje opiekę naukową nad doktorantką – mgr Katarzyną Siczek,
która przygotowuje rozprawę na temat ,,Realizacja prawa oskarżonego do obrony w świetle
minimalnych standardów praw człowieka (art. 6§3 EKPC)”.

MAREK KULIK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
dr hab./nauki prawne, prawo 2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo karne, ćwiczenia, 1 grupa 45 h.
Międzynarodowe prawo karne, wykład 15 h
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy w całości mieści się w zakresie dyscypliny prawo i obejmuje prawo karne,
prawo wykroczeń, postępowanie karne:
Rozdział III § 5 (Strona podmiotowa wykroczenia), § 6 (Problematyka błędu, ss. 140 - 143), § 8
(Zbieg przepisów ustawy i zbieg wykroczeń, kwestia ciągłości czynu, ss. 149 - 178); Rozdział
VII (Środki zabezpieczające, ss. 319 - 328), Rozdział XI § 1 (Przedawnienie karalności i
przedawnienie wykonania kary, ss. 373 – 381), Rozdział XIV §3 (Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia, ss. 440 - 447), § 8 Wykroczenia przeciwko interesom
konsumentów, ss. 527 - 539) (w:) P. Daniluk (red.) Reforma prawa wykroczeń, Tom I,
Warszawa 2019;
Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym,
Warszawa 2014, ss. 850.
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Z problematyki łańcuszkowego podżegania, „Teka Komisji Prawniczej” 2018, t. XI, nr 1, s. 217
– 236;
Z problematyki zakazu reformationis in peius, Białostockie Studia Prawnicze 2018, vol. 23, nr 1,
97 – 110;
Znamię wielości w przepisach kodeksu karnego, Studia Prawnicze 2018, nr 2, s. 131 – 150;
Głos w sprawie strony podmiotowej pomocnictwa przez zaniechanie, Państwo i Prawo 2018, z.
9, s. 123 – 133;
Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code for Various Forms of Criminal
Cooperation. Part One (O odpowiedzialności nieletnich w warunkach określonych w art. 10 § 2
k.k. za różne postaci współdziałania przestępnego. Część pierwsza; Studia Iuridica Lublinensia
2018, vol. XXVII, 2, s. 77 – 94; Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code
for Various Forms of Criminal Cooperation. Part Two (O odpowiedzialności nieletnich w
warunkach określonych w art. 10 § 2 k.k. za różne postaci współdziałania przestępnego. Część
druga) Studia Iuridica Lublinensia 2018, vol. XXVII, 4, s. 111 – 126;
Aksjologia systemu jako dyrektywa wykładni prawa karnego materialnego i procesowego (w:)
L. Leszczyński, A. Szot (red.) Wykładnia operatywna prawa - perspektywa teoretyczna i
dogmatyczna, Toruń 2017, ISBN 9788380196223, s. 116 – 131;
Czy reguła in dubio pro reo jest dyrektywą wykładni? (w:) T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.)
Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po
zmianach z lat 2013 – 2015. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej,
Warszawa 2017 , s. 235 – 254;
Czy nieletni może odpowiadać karnie za niewykonawcze postaci współdziałania przestępnego
oraz formy stadialne poprzedzające dokonanie? „Studia Prawnicze PAN” 2016, nr 4, s. 129 –
146
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1. Prawo karne materialne. Część ogólna. Zakamycze 2006 r. (wspólnie z M. Mozgawą, P.
Kozłowską- Kalisz i M. Budyn - Kulik)., 2 wyd. 2009, 3 wyd. 2011, 4. wyd. 2016
2. Opieka nad Kołem Naukowym Prawa Karnego Porównawczego od roku 2014
3. Prowadzenie zajęć z przedmiotu International Criminal Law w języku angielskim w latach
2012 – 2018
4. Kierowanie zespołem ds. reformy kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku
akademickim 2018/2019
5. Udział w zespole d.s reformy studiów na kierunku Administracja w roku akademickim
2018/2019
6. Udział w zespole ds. reformy studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku
akademickim 2013/2014.
BARTOSZ LIŻEWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
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uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab. (2015)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykłady:
Europejski system ochrony praw człowieka (semestr letni; prawo stacjonarne; przedmiot
kierunkowy; 30 h)
Ćwiczenia:
Teoria i filozofia prawa (semestr zimowy; prawo stacjonarne; 30 h; 2 grupy)
Wstęp do prawoznawstwa (semestr zimowy; prawo stacjonarne; 30 h; 2 grupy)
Charakterystyka dorobku naukowego
Liżewski B., Prawo publiczne a prawo prywatne – wybrane uwagi teoretyczne na temat
hybrydyzacji instytucji prawnych, Zeszyty Naukowe KUL 61 (2018), nr 4 (244);
Liżewski B., Wyrok ETPC jako precedens wiążący quasi de iure a efektywność porządku
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (perspektywa teoretycznoprawna), Studia Prawnicze
PAN, Zeszyt 2 (210) 2017;
B. Liżewski, European Convention on Human Rights as a decision-making argument in the
administrative type of law application (theoretical analysis), [in]: Discretionary Power of Public
Administration. Its Scope and Control, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2017, (red.) L.
Leszczyński, A. Szot;
Liżewski, Aksjologia w wykładni praw człowieka – standardy normatywne i orzecznicze, [w:]
Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, (red.) L. Leszczyński,
A. Szot, Toruń 2017;
Liżewski B., Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2015;
W. Dziedziak, B. Liżewski (red.), Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i
dogmatyczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
Kalisz A., Leszczyński L., Liżewski B, Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej, Lublin 2011. Mój wkład w
powstanie pracy polegał na udziale w opracowaniu jej koncepcji, udziale w napisaniu wstępu,
zebraniu materiałów źródłowych, literatury oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i napisaniu jednej z trzech składających się na monografię części. Mój udział
procentowy szacuję na 35 %;
Liżewski B., Application of Law in the Legal Order of the Council of Europe, [w:] Application
of Law. Selected Theoretical Problems in Decisions Making Perspective, (ed.) A. Koprybski, B.
Liżewski, Studia Iuridica Lublinensia, Vol. XXIV, Maria Curie-Sklodowska University Press,
Lublin 2015;
A. Korybski, B. Liżewski (ed.), Application of Law. Selected Theoretical Problems in Decisions
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Making Perspective, Studia Iuridica Lublinensia, Vol. XXIV, Maria Curie-Sklodowska
University Press, Lublin 2015
Nagroda indywidualna Rektora UMCS II stopnia – 2016 r.;
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Opracowanie podręcznika akademickiego - Leszczyński L., Liżewski B., Ochrona praw
człowieka w Europie. Szkic zagadnień podstawowych, Lublin 2008. Mój udział w opracowaniu
podręcznika polegał na udziale w opracowaniu jego koncepcji, udziale w opracowaniu wstępu,
zebraniu i wyselekcjonowaniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, udziale
w napisaniu rozdziału II i napisaniu rozdziału III. Mój udział procentowy szacuję na 50%;
Opiekun studenckiego koła naukowego Praw człowieka i filozofii prawa działającego przy
Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS;
Promotor rozprawy doktorskiej dr. Joanny Stylskiej; opiekun naukowy (promotor) w dwóch
otwartych przewodach doktorskich (mgr. Natalia Kurek, mgr. Angelika Koman);
Organizator dwóch edycji (rok akademicki 213/14; 2014/15) warsztatów z Filozofii prawa i
ochrony praw człowieka realizowanych z udziałem pracowników naukowych i studentów
UMCS i KUL w ramach współpracy Katedry Teorii i filozofii prawa UMCS i Katedry Teorii i
Filozofii Prawa KUL;
Wygłoszenie wykładu otwartego pt., Współczesne uwarunkowania walidacyjno-derywacyjnej
koncepcji wykładni prawa w porządku prawnym RP. Wykład został zorganizowany przez
Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL w ramach dorocznego wykładu otwartego oraz projektu
badań nad współczesnymi niepozytywistycznymi koncepcjami prawa, Lublin 16 styczeń 2014
r.;
Wykład z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa – I rok stacjonarnych studiów prawniczych (rok
akademicki 2019/2020);
Wykład z przedmiotu kierunkowego Europejski system ochrony praw człowieka dla studentów
studiów prawniczych;
Wykład z przedmiotu kierunkowego Europejski system ochrony praw człowieka dla studentów
stacjonarnych studiów prawniczych’
Ćwiczenia z przedmiotu Teoria i Filozofia Prawa dla studentów V roku prawniczych studiów
stacjonarnych;
Ćwiczenia z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa dla studentów I roku prawniczych studiów
stacjonarnych;
MAŁGORZATA ŁUSZCZYŃSKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor habilitowany nauk prawnych, 2013 rok; Doktor nauk prawnych, 2006 rok
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Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia z przedmiotu Historia doktryn polityczno-prawnych – wymiar: 30 godzin, ilość: 2
grupy
Seminarium magisterskie na IV roku (60 godz.)
Seminarium magisterskie na V roku (90 godz.)
Wykład monograficzny: Katolicka nauka społeczna (15 godz.)
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny prawo. Głównym polem
eksploracji badawczej jest myśl prawna oraz polityczna wieków średnich, w szczególności
kwestia władzy i zakresu jej odpowiedzialności, problematyka prawa w zakresie tworzenia norm
prawnych i ich stosowania. Ponadto wyróżnić należy dwa poboczne pola badawcze:
oddziaływanie myśli mediewistycznej na doktrynę Kościoła katolickiego oraz problematyka
prawno-naturalna.
1.Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu. Lublin 2013, ss. 305.
2. Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego, „Studia Iuridica Lublinensia” t.
XXI/2014, s. 43 – 54.
3. Pojęcie tyranii w myśli średniowiecza, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 36,
zeszyt 1 z 2014 r., s. 7 – 22.
4. Humanista i methodos. Kilka uwag na marginesie twórczości G.L.Seidlera, „Wrocławskie
Studia Erazmiańskie”, z. 8/ 2014 r.,
5. Europejska tradycja myśli Tomaszowej, [w:] „Rodzinna Europa”. Europejska myśl
polityczno-prawna u progu XXI wieku, red. Paweł Fiktus, Henryk Malewski, Maciej Marszał,
Wrocław 2015.
6. Ars bene vivendi, czyli o związkach doktryn politycznych ze sztuką na przykładzie Snu
Scypiona Marka Tuliusza Cycero, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 3 z 2016 r, vol.XXV, s. 575586 (współautor A. Łuszczyński).
7. Wolność jako istotny element doskonałości człowieka. Rozważania w pięćdziesięciolecie
zamknięcia obrad II Soboru Watykańskiego, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” „Wolność,
Równość i własność w prawie i polityce” nr 10 z 2016 r., s. 325-342.
8. .Autorytarne prawa naturalne? Kilka uwag o negatywnym potencjale pozytywnych idei,
„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 2 z 2017 r., s. 9 – 23 (współautor A.
Łuszczyński).
9. Punishment as medicina peccatoris. Reflections on Capital Punishment in St. Thomas
Aquinas’ Doctrine, „Annales UMCS sectio G (Ius)” vol. VOL. LXV, z. 1 z 2018 r., s. 91 – 102.
10. Na straży ordo. Hierarchiczne uporządkowanie życia społecznego w myśli wieków średnich,
„Annales UMCS sectio G (Ius)” vol. VOL. LXVI z. 1 z 2019 r., s. 257 – 267.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
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Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym z dwudziestoletnim stażem pracy. Prowadzę
zajęcia ze studentami w formie wykładu, seminarium oraz ćwiczeń. Do osiągnięć
dydaktycznych zaliczam:
- opiekę naukową nad Koła Doktryn Politycznych i Prawnych;
- przygotowanie drużyny reprezentującej WPiA UMCS do AMDO (finaliści) oraz do Turnieju
Debat Oksfordzkich organizowanych przez IPN z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
(III miejsce)
- opieka merytoryczna nad cyklem konferencji Doktryny a sztuka
-organizacja Wydziałowego Turnieju Debat Oksfordzkich
-organizacja szkoleń, warsztatów z zakresu retoryki
ANETA MICHALSKA-WARIAS
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor habilitowany, nauki społeczne, prawo – 2016 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Kryminologia – wykład kierunkowy (30 godzin na studiach stacjonarnych), 18 godzin na
studiach zaocznych
Prawnokarne formy zwalczania przestępczości zorganizowanej – wykład monograficzny, 15
godzin na studiach stacjonarnych
Charakterystyka dorobku naukowego
Jestem autorką publikacji z zakresu prawa karnego materialnego (w tym wielu poświęconych
szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej) a także kryminologii.
Najważniejsze osiągniecia:
Kodeks karny. Komentarz, Wyd. 7, Warszawa 2016, (współautorzy: T. Bojarski, J. PiórkowskaFlieger, M. Szwarczyk); ss. ; ss. 301-311, 323-325, 359-379, 386-392, 524-547, 882-967;
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.),
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz, Art. 222-316, Warszawa 2017, ss. 309463
Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wyd. 6, red. T. Bojarski, Warszawa 2019 (współautorzy: T.
Bojarski, J. Piórkowska- Flieger, M. Szwarczyk), ss. 204-275, 390-445, 466-539, 584-644, 676737;
Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2016; ss. 543;
Przestępstwo ułatwiania nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 264a
k.k.) – wybrane problemy, Teka Komisji Prawniczej, Oddział PAN w Lublinie, vol. XI, Lublin
2018, s. 237-249;
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Przestępczość zorganizowana a sport w świetle badań kryminologicznych [w:] Sport a
przestępczość zorganiizowana, red. M. Leciak, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 3-20;
Obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie kary i jego zbieg z nadzwyczajnym obostrzeniem kary,
Państwo i Prawo nr 8 z 2019 r., s. 64-74.
Przestępstwa terrorystyczne” i przestępstwa o charakterze terrorystycznym w obowiązującym
kodeksie karnym – niedoskonała ochrona bezpieczeństwa państwa i jego obywateli , Zeszyty
Naukowe
KUL
62
(2019),
nr
1
(245),
s.
23-34

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 21 lat prowadzę zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie – ćwiczenia,
wykłady i seminaria. Prowadzę także wykłady na studiach podyplomowych z mediacji oraz dla
kuratorów sądowych w Instytucie Pedagogiki.
Od wielu lat prowadzę w języku angielskim wykłady dla studentów zagranicznych (program
Erasmus) z przedmiotów:
Introduction to Polish Penal Law
Organised Crime
IRENEUSZ NOWIKOWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr hab. w zakresie prawo – postępowanie karne. Rok uzyskania stopnia dr habilitowanego –
2002
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prowadzone zajęcia: wykład z postępowania karnego, III r. studiów stacjonarnych, prawo – 22
g.; wykład z postępowania karnego, III r. studiów niestacjonarnych, prawo – 18 g.; seminarium
z postępowania karnego, IV r. prawo, studia stacjonarne – 60 g.; seminarium z postępowania
karnego, V r., prawo, studia stacjonarne – 90 g.; seminarium z postępowania karnego, zajęcia
konsultacyjne (ćwiczenia) z postępowania karnego, studia niestacjonarne, prawo, 9 g.
Charakterystyka dorobku naukowego
Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych w zakresie prawa karnego
procesowego jest szeroko rozumiana problematyka dotycząca czynności karnoprocesowych.
Tych zagadnień dotyczyła moja rozprawa doktorska Terminy w procesie karnym, Lublin 1984,
wyróżniona nagrodą III stopnia w konkursie „Państwa i Prawa”. Opublikowana na podstawie tej
pracy monografia Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988 uzyskała nagrodę
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia. Problematyki czynności karnoprocesowych
dotyczyła również rozprawa habilitacyjna Odwołalność czynności procesowych stron w polskim
procesie karnym, Lublin 2001, nagrodzona nagrodą II stopnia w konkursie „Państwa i Prawa”.
Te zagadnienia są również analizowane w późniejszych publikacjach – zob. artykuł Funkcja
gwarancyjna terminów w polskim kodeksie postępowania karnego, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2013, z. 20, s. 23-32; Uwagi o zawieszeniu i przerwie biegu terminów
procesowych w postępowaniu karnym, w: Skutki czynności procesowych w świetle standardów
europejskich pod red. D. Gila, Lublin 2014, s. 16-28; Cofnięcie aktu oskarżenia a prawa
oskarżyciela posiłkowego, współautor E. Kruk, w: Role uczestników postępowań sądowych –
wczoraj, dziś i jutro, t. 1, red. D. Gil, Lublin 2015, s. 17-31; Sprzeciw wobec decyzji refrendarza
sądowego w kodeksie postępowania karnego (kwestie wybrane) w: Artes serviunt vitae sapientia
imperat, Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyznania. Księga jubileuszowa Profesora
Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, redakcja naukowa R. Olszewski, D. Swiecki, J.
Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Warszawa –Łódź 2019, s. 472-491 .
Ponadto przedmiotem moich zainteresowań naukowych są kwestie związane z sytuacją
uczestników postępowania karnego. Tej problematyki dotyczyły następujące publikacje:
Wyjaśnienia oskarżonego jako czynność procesowa (kwestie wybrane), w: Wokół gwarancji
współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego,
Warszawa 2015, s. 317-338; Bezpieczeństwo państwa a prawa oskarżonego w polskim prawie
karnym procesowym (kwestie wybrane), „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie”,
2018, nr 11, nr 2, s. 293-328; uwagi o pojęciu i rodzajach stron w postępowaniu karnym zawarte
w: Zagadnienia ogólne, w: System Prawa Karnego Procesowego, red. naczelny P. Hofmański, t.
VI, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. C. Kulesza, Warszawa 2016, s. 41-145;
Skutki niezachowania reguł dotyczących wyznaczania składu orzekającego w procesie karnym,
w: Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne pod redakcją S. Steinborna i K.
Woźniewskiego, Gdańsk 2018, s. 151-161. Brałem również udział w badaniach dotyczących
precedensu w orzecznictwie sądów polskich, co zaowocowało publikacją: Precedensy w
orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego, w: Precedens sądowy w polskim porządku prawnym,
redaktorzy L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Warszawa 2018, s.57-69.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Powstające pod moim kierunkiem prace magisterskie na prowadzonych przeze mnie
seminariach magisterskich w zdecydowanej większości są oceniane jako bardzo dobre. Od wielu
lat jestem opiekunem aktywnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Prawników.
WOJCIECH ORŁOWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
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prof. UMCS, dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne, dr hab. nauk
prawnych 2012
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo konstytucyjne – wykład – 45 godzin dla studentów II roku Prawa (studia stacjonarne)
Konstytucyjne aspekty integracji europejskiej – wykład monograficzny – 15 godzin dla
studentów Prawa (studia stacjonarne)
Seminarium IV i V Prawa – 150 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć od 2013 roku, wraz ze wskazaniem dat uzyskania
(publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych
projektów
badawczych,
nagród
krajowych/międzynarodowych
za
osiągnięcia
naukowe/artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do
ocenianego kierunku i prowadzonych na nim zajęć.
Od początku zatrudnienia w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS (1987 r.) posiadam
znaczny dorobek naukowy w zakresie prawa konstytucyjnego. Opublikowane prace dotyczą
problematyki współczesnych ustrojów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem
systemów rządów, prawa parlamentarnego, procesu ustawodawczego oraz statusu ustrojowego
władzy wykonawczej, a także ustrojowych problemów związanych z funkcjonowaniem
samorządu terytorialnego w Polsce.
Wybrane publikacje:
(z J. Sobczak): Senat RP a samorząd terytorialny, w: Samorząd w Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 r., red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Wydawnictwo TNOiK Toruń 2013, s. 75-98; ISBN
978-83-7285-703-3.
(współredakcja naukowa z M. Chrzanowski), Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do
prawa Unii Europejskiej – Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i
Administracji Zamość 2013; ISBN 978-8360790-47-2; autorstwo: Sposoby zmiany regulacji
konstytucyjnych do regulacji unijnych na przykładzie prawa do głosowania w wyborach
lokalnych, s. 91-115.
O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce, Studia Iuridica Lublinensia”
2014, tom XXII (s. 479-496.
(współredakcja naukowa z Ł. Bolesta, M. Chrzanowski), Formy nadzoru i kontroli
administracji. Aktualne problemy badawcze, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
„Libropolis” Lublin 2014, ss. 293; ISBN 978-83-938785-0-5.
redakcja naukowa: Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego,
Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis” Lublin 2014, ss. 289; ISBN 978-8363761-55-4.
(współredakcja z: M. Chrzanowski, J. Nowak), Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego.
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Wybrane zagadnienia, red. M. Chrzanowski, W. Orłowski, J. Nowak, Wydawnictwo
Polihymnia Lublin 2015, ss. 250, ISBN 978-83-938785-7-4.
(współredakcja z: E. Gdulewicz, S. Patyra), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w
Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS Lublin 2015, ss. 535; ISBN 978-837784-691-9;
Electoral Administration in Poland. Present Legal Solutions and Possible Future Changes,
"Barometr Regionalny" 2016, T. 14, nr 4, s. 49-56
Związki między gałęziami prawa konstytucyjnego i administracyjnego z punktu widzenia
regulacji Konstytucji RP z 1997 r., Annales UMCS. Sectio G, 2017, vol. LXIV, 1, s. 63-82.
Stare i nowe problemy procesu ustawodawczego, w: Konstytucja w państwie demokratycznym,
red. S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, ss.
439, ISBN 978-83-65988-02-7, s. 163-184.
Representation of Local Government Interests and the Legislative Process, ,,Barometr
Regionalny” 2018 tom 16 nr 3, ss. 157-165.
Electoral law to the constituent Seym from the 100 years’ perspective of its adoption, ,,Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2018.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięć od 2013 roku, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo
podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane
przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną,
opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku
studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w
języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli
akademickich).
Doświadczenie dydaktyczne i dorobek z tego zakresu zdobywałem przez ponad 30 lat pracy w
charakterze nauczyciela akademickiego. W tym okresie prowadziłem zajęcia dydaktyczne o
różnym charakterze – ćwiczenia, wykłady i seminaria z przedmiotu: prawo konstytucyjne.
Wypromowałem ponad 200 prac licencjackich i magisterskich z zakresu prawa
konstytucyjnego. Wypromowałem 8 doktorów prawa i nadal sprawuję opiekę nad doktorantami.
Pełnię funkcję opiekuna Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego UMCS.
Współautorstwo podręcznika: Konstytucyjny system organów państwowych, redakcja E.
Gdulewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2015, ss. 307; ISBN
978-83-63761-56-1; w tym autor części: : Organy władzy publicznej oraz system organów
państwa, rozdział VI, s. 115-128; Zasada podziału władzy i jej realizacja, rozdział VII, s. 129144.
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Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr hab.; prawo konstytucyjne; stopień doktora hab. – 2012
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo konstytucyjne – prawo stacjonarne, wykład – 45 godzin;
Prawo parlamentarne – prawo stacjonarne, wykład – 30 godzin;
Porównawcze prawo parlamentarne – prawo stacjonarne, wykład – 15 godzin;
Prawo konstytucyjne – prawo stacjonarne, seminarium V rok – 90 godzin;
Prawo konstytucyjne – prawo stacjonarne, seminarium IV rok – 60 godzin
Społeczeństwo obywatelskie – studia doktoranckie, wykład – 5 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje blisko 100 publikacji, obejmujących problematykę współczesnych
ustrojów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rządów, prawa
parlamentarnego, procesu ustawodawczego oraz statusu ustrojowego władzy wykonawczej, a
także ustrojowych problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w
Polsce
Wybrane publikacje :
Akty o mocy ustawy w polskim porządku konstytucyjnym. Tradycja a współczesność, Przegląd
Prawa Konstytucyjnego 2014, nr 2, s. 251-273.
Wotum nieufności wobec ministra jako instrument realizowania funkcji kontrolnej Sejmu,
Gdańskie Studia Prawnicze 2014, tom XXXI. Studia ustrojoznawcze, 943-958.
Wpływ uprawnień Prezydenta RP w procesie ustawodawczym na kształtowanie polityki Rady
Ministrów, w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej,
red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 299-308.
Zasada podziału władzy w Słowenii, w: Zasady podziału władzy we współczesnych państwach
europejskich, tom 2, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016, s. 50-70.
Zakres dopuszczalnej ingerencji władzy centralnej w sferę funkcjonowania samorządu
terytorialnego w Polsce – refleksje aksjologiczne, w: Samorządy w procesie decentralizacji
władzy publicznej, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017, s. 23-34.
Prezes Rady Ministrów pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. – kanclerz czy primus
inter pares ?, w: Konstytucja w państwie demokratycznym, red. S. Patyra, M. Sadowski, K.
Urbaniak, Poznań 2017, s. 59 – 74.
Parlamentaryzm zracjonalizowany a là polonaise – refleksje z perspektywy dwudziestu lat
obowiązywania Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017 nr 5, s. 37-53.
Tryb wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a system rządów na gruncie Konstytucji z 2
kwietnia 1997 roku, w: Polskie wybory 2014 – 2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy –
przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. Tom drugi, red. M. Kolczyński, Katowice
2017, s. 24-37.
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Dualizm egzekutywy – konieczność czy anachronizm ?, w: Zmieniać Konstytucję
Rzeczypospolitej czy nie zmieniać ?, red. D. Dudek, Lublin 2017, s. 95 – 119.
Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018 nr 1, s. 231-239.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie wykładów i seminariów z prawa konstytucyjnego
oraz specjalistycznych wykładów z prawa parlamentarnego, a także współautorstwo podręcznika
Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015 (rozdział II Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

KAMIL SIKORA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab. prof. UMCS, Dziedzina - nauki społeczne, Dyscyplina - nauki prawne
1.Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał Uchwałą Rady Wydziału Prawa i
Administracji UMCS z dnia 21 listopada 2018 r.
2. Od dnia 1 października 2019 jest zatrudniony na stanowisku profesora UMCS.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Przedmiot kierunkowy – Prawo samorządu terytorialnego, przedmiot prowadzony w semestrze
letnim, wymiar 30 godzin wykładu brak ćwiczeń.
Charakterystyka dorobku naukowego
W okresie od 2013 roku działalność naukowa dr. hab. Kamila Sikora, prof. UMCS była ścisłe
powiązana z dyscypliną nauki prawne. Wiąże się to z autorstwem monografii, komentarzy,
rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów w punktowanym czasopismach naukowych,
zarówno w języku polskim, jak również w języku angielskim. Prace obejmują przede wszystkim
problematykę prawa administracyjnego, w tym szczególne miejsce zajmują zagadnienia
organizacji i funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnego oraz ustroju administracji
publicznej RP.
Ponadto dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS był wielokrotnie autorem projektów badawczych w
ramach w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, w ostatniej edycji (2019) przygotował projekt:
„Gmina Moja mała Ojczyzna – Pozycja prawna gmin w strukturze samorządu terytorialnego w
RP” nr 3637/1282.
Wykaz osiągnięć:
Monografia „Istota i charakter aktów prawa miejscowego w zakresie
sądowoadministracyjnej kontroli, Lublin 2017, ss. 527, ISBN 978-83-227-9005-2.
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Komentarz do art. 89, art. 116, do roz. XI (art. 228-234) Konstytucji RP [w:] Prawo
bezpieczeństwa. Komentarze red. M. Karpiuk, Wyd. UWM Olsztyn 2018, ISBN 978-83949079-9-0, s. 189-202, s. 203-208, s. 327-387,
Komentarz do art. 5-10 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, M. Karpiuk,
A. Nowosad, K. Pawelec, K. Sikora, I. Tuleya, seria Prawo bezpieczeństwa. Komentarze red. M.
Karpiuk, Wyd. UWM Olsztyn 2019, ISBN 978-83-65992-19-2, s. 46-65,
Komentarz do art. 1-8 (rozdział 1) ustawy o Służbie Ochrony Państwa, M. Bożek, M. Czuryk,
K. Dunaj, K. Sikora, E. Tkaczyk, K. Walczuk, seria Prawo bezpieczeństwa. Komentarze red. M.
Karpiuk, Wyd. UWM Olsztyn 2019, ISBN 978-83-65992-34-5, s. 11-33,
Komentarz do Ustawy o transporcie drogowym, K. Sikora, G. Lubeńczuk, Wyd. Beck,
Warszawa 2013, s. 568 ISBN 978-83-255-5047-1
Legal nature and possibility of withdrawing the request for the dismissal of the poviat governor
(voivodeship marshal) for another reason than not granting discharge (j.ang.) [w:] Local
government. Tasks, Organization, Functioning, M. Bujnakova (red.), E. Ura (red.), E. Feret
(red.), S. Pieprzny (red.),Vydavateľstvo EQUILIBRIA, s.r.o. sídlo: Krásnohorská 82, 040 01
Košice IČO: 36582051, IČ DPH: SK2021853317, s. 221-231., Koszyce 2018,
Skarga jednostki samorządu terytorialnego do wojewódzkiego sądu administracyjnego na
rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] Kontrola
działania oraz bezczynności administracji publicznej - wybrane zagadnienia, red. M. Karpiuk i
M. Czuryk, Lublin 2013, s. 99-108, ISBN 978-83-62970-07-0
Rozdział XXI, Straż gminna (miejska) jako element bezpieczeństwa lokalnego [w:]
Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar politycznoprawny i społeczny, pod red. M. Gąski, M. Paździora, monografie Wydziału Administracji
Wydawnictwo WSEI Lublin 2015, s. 276-297, ISBN 978-83-63767-77-8
Status prawny gmin uzdrowiskowych w Polsce, Studia Iuridica Lublinensia tom XXII 2014, s.
107-124. ISSN 1731-6375
Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie
obowiązującego [w:] Annales UMCS Sectio G (Ius) vol. 64 (2017), s. 171-188.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Działalność dydaktyczna dr. hab. Kamila Sikora, prof. UMCS w okresie od 2013 roku
obejmowała prowadzenie wykładu z przedmiotu kierunkowego Prawo samorządu terytorialnego
dla studentów stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, a także prowadzenie ćwiczeń do
przedmiotu podstawowego Prawo administracyjne. Na dorobek dydaktyczny składało się
również współautorstwo podręczników i materiałów dydaktycznych.
W roku akademickim 2018/2019 dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS był członkiem Zespołu
Programowego opracowującego program kształcenia dla nowego kierunku Prawnoadministracyjnego, studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym, który został uruchomiony na Wydziale Prawa i Administracji UMCS od roku
akademickiego 2019/2020. Na członka Zespołu Programowego został powołany decyzją
Dziekana WPiA z dnia 7 listopada 2018 r.
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W roku akademickim 2018/2019 dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS w celu podniesienia
kwalifikacji dydaktycznych uczestniczył w dwóch szkoleniach:
W dniach 27 i 28 kwietnia 2019 r. szkolenie pt. Innowacyjne metody prezentacji danych –
Tworzenie prezentacji w Prezi i MS Power Point w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”
Zadanie 11 Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, kurs
Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetencji informacyjnych realizowanego przez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na mocy umowy nr POWER.03.05.00-00Z012/17-00,
W dniach 5-7 czerwca 2019 r. szkolenie pt. „Profesjonalne wystąpienia publiczne”
organizowanego na zlecenie UMCS w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Oba szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatów.
Od 2015 roku dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS pełni funkcję kierownika Podyplomowych
Studiów Administracji realizowanych przez Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach.
Wykaz osiągnięć:
Rozdział XII „Aparat pomocniczy administracji publicznej” [w:] Administracja publiczna i
prawo administracyjne w zarysie pod red. M. Karpiuka i J. Kowalskiego, Polskie Wydawnictwo
Prawnicze Iuris Poznań-Warszawa 2013, s. 237-264. SBN: 978-83-63223-60-1,
Rozdział V „Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej” [w:]
Legislacja administracyjna, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K.
Sikora, Difin, Warszawa 2013, s. 128-157 ISBN 978-83-7641-871-1,
Rozdział VII „Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji
publicznej”[w:] Legislacja administracyjna, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. PopikChorąży, K. Sikora, Difin, Warszawa 2013, s. 167-197 ISBN 978-83-7641-871-1,
Rozdział VIII „Kontrola Trybunału Konstytucyjnego” [w:] Legislacja administracyjna, M.
Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Difin, Warszawa 2013, s.
217-239 ISBN 978-83-7641-871-1,
Rozdział XII „Obowiązki i uprawnienia żołnierzy NSR oraz ich pracodawców [w:] Prawo
obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie pod. Red. M. Czuryk i W. Kitler, Wyd. Wyższej
Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 229- 249, ISBN 978-83-7520-164-2,
Rozdział IX „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym” [w:] „Podstawowe płaszczyzny
zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego” pod red M. Zdyba i J. Stelmasiaka, K. Sikory, Wyd.
Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 190-219. ISBN 978-83-264-1379-4,
Rozdział V, Straże w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] System
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, red. M. Zdyb, J.
Stelmasiak, K. Sikora, Wolters Kluwer , Warszawa 2015, s. 123-165, ISBN 978-830264-8206-9,
Rozdział VII, Inspekcje jako podmioty wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego, [w:] System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty
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administracji, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Wolters Kluwer , Warszawa 2015, s. 186295. ISBN 978-830264-8206-9,
Rozdział XV Sądownictwo wojskowe [w:] Prawo wojskowe red. M. Czuryk, M. Karpiuk,
Warszawa 2015, s. 179-199. ISBN 978-83-7523-412-1,
Rozdział XIX „Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego” [w:]
Prawo wojskowe red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015, s. 249-270. ISBN 978-83-7523412-1.
MAŁGORZATA STEFANIUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor habilitowany nauk prawnych 2011 rok
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019:
Wykład z socjologii prawa (przedmiot podstawowy) na I roku studiów na kierunku: prawo –
studia stacjonarne w wymiarze 15 godzin;
Wykład z socjologii prawa (przedmiot podstawowy) na I roku studiów na kierunku: prawostudia niestacjonarne (zaoczne) w wymiarze 9 godzin;
Seminarium magisterskie z socjologii prawa na IV roku studiów na kierunku: prawo – studia
stacjonarne w wymiarze 60 godzin;
Seminarium magisterskie z socjologii prawa na V roku studiów na kierunku: prawo – studia
stacjonarne w wymiarze 90 godzin;
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy mieści się w naukach prawnych, w dyscyplinie: prawo. Stałym tematem
badań jest przy tym analiza w jaki sposób rzeczywistość społeczna wpływa na prawo oraz w jaki
sposób prawo kształtuje rzeczywistość społeczną, a w szczególności wpływ sankcji
pozytywnych na realizację zadań publicznych, problemy patologii społecznej, jaką są
samobójstwa i ocena elit politycznych. Badania obejmują również rozwój idei demokratycznego
państwa prawnego w ujęciu normatywnym i praktycznym, w szczególności: aksjologiczne
podstawy prawa, instytucje ombudsmańskie i funkcjonowanie zasady odpowiedniego vacatio
legis w polskiej praktyce ustawodawczej.
Publikacje naukowe (wybrane):
Etyczne dylematy praw (kara śmierci, aborcja i eutanazja w świetle badań opinii publicznej,
„Studia Iuridica Lublinensia”, Lublin 2013, tom XIX, s. 309-329, ISSN: 1731-6375;
O potrzebie badań nad realnym aspektem prawa (na kanwie pracy G. L. Seidlera „Rozważania o
normie ustrojowej”), „Annales UMCS”, sectio G, IUS, vol. LXI,1, 2014, s. 141-149, ISSN
0458-4317;
„Ważny interes (publiczny, społeczny, państwa)”, jako warunek odstępstwa od zasady
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zachowania odpowiedniej vacatio legis , [w:] Demokratyczne państwo prawa, red. M.
Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014, s. 115-125, ISMN 978-83-62813-65-0;
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w badaniach opinii publicznej – wiedza o instytucji i
jej społeczna ocena, [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje –
efektywność, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2015, s. 107- 119, ISBN 978-83-8019-140-2;
Aksjologiczne podstawy stosowania prawa – perspektywa prawa słusznego, [w:] Zagadnienia
stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski,
Lublin 2015, s. 101 -111, ISBN 978-83-7784-723-7;
Sankcje pozytywne jako motywy postępowania zgodnego z prawem na przykładzie rozwiązań
ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, ISSN 1896-8996, s. 118-130;
Zasada odpowiedniego vacatio legis jako element zasady ochrony zaufania obywateli do
państwa i stanowionego przez nie prawa „Studia Iuridica Lublinensia” vol. XXV, 1, 2016, DOI:
10.17951/sil.2016.25.1.59, s. 59-75, ISSN: 1731-6375;
Samobójstwo jako zjawisko społeczne – pojęcie i rodzaje, [w:] Samobójstwo, red. M. Mozgawa,
Warszawa 2017, s. 13-42, ISBN 978-83-8107-645-6;
Ocena elit politycznych w wystąpieniach w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji,
„Annales UMCS”, sectio IUS, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi
Dubelowi, vol. LXVI, 1, 2019, s. 379-398, ISSN 0458-4317;
The Category of Efficiecy of Law i Leon Petrażycki’s Views, „Zeszyty Naukowe KUL” 2019,
nr 2, tom 62, s. 7-28, ISSN: 2543-9715.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu socjologia prawa obejmują zarówno wykłady, jak również
seminaria magisterskie. Podstawowym celem przedmiotu jest pogłębienie świadomości
słuchaczy, iż prawo nie działa w próżni, ale w określonych realiach społecznych i nie jest
obojętne dla prawnika, w jaki sposób funkcjonuje ono w sferze realnej, w szczególności jakie
wywołuje skutki. Na seminariach magisterskich powstają prace dyplomowe obejmujące
pogłębioną analizę najważniejszych i najbardziej interesujących zagadnień generowanych przez
socjologię prawa, w szczególności jej najważniejszych postaci, patologii społecznych,
praktycznych aspektów funkcjonowania różnych instytucji prawnych i ich oceny przez opinię
publiczną. Podkreślana jest również rola edukacji prawnej. Studenci mają do dyspozycji
podręcznik, który został poszerzony i uaktualniony.
W odniesieniu do współpracy
międzynarodowej – jako prodziekan odpowiedzialna za wymianę studentów w ramach
programu Erasmus + w latach 2012 – 2019 doprowadziłam do wzrostu oferty zagranicznych
ośrodków naukowych, w którym możliwy jest wyjazd w ramach programu oraz wzrostu liczby
Studentów zarówno wyjeżdżających, jak również przyjeżdżających na Wydział. Przy Zakładzie
Socjologii Prawa funkcjonowało Koło Naukowe Socjologii Prawa – organizator kilku
konferencji studenckich, którym patronowałam jako Kierownik Zakładu.
Wybrane pozycje pomocne w procesie dydaktycznym:
Socjologia prawa. Zarys wykładu, (współautorstwo z A. Pieniążkiem), wydanie poszerzone i
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uzupełnione, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 281, ISBN 978-83-264-3252-1;
Rola opinii publicznej w wystąpieniach posłów VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
„Studia Iuridica Lublinensia. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w
siedemdziesięciolecie urodzin”, Lublin 2014, tom XXII, s.333-360, ISSN 1731-6375.
Edukacja prawna jako rodzaj edukacji permanentnej w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, red. J. Jeżewski, A. Pawlak, M. Zirk –
Sadowski, Warszawa 2017, ISBN 978-83-88953-27-9, s. 941-955;
Samobójstwo jako zjawisko społeczne – pojęcie i rodzaje, [w:] Samobójstwo, red. M. Mozgawa,
Warszawa 2017, s. 13-42, ISBN 978-83-8107-645-6;

KRZYSZTOF TOPOLEWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr/nauki prawne – prawo, 2004 r.; dr hab./nauki prawne – prawo, 2017 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019:
prawo cywilne cz.2 – ćwiczenia/dwie grupy - 90 godzin; seminarium z prawa cywilnego – 15
godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje udział w 13 konferencjach naukowych oraz 28 publikacji
naukowych (29 w druku) – w postaci artykułów naukowych, glos do orzeczeń sądowych oraz
dwie monografie naukowe. Dorobek ten mieści się w dziedzinie nauk prawnych (dyscyplina –
prawo), jest związany z ocenianym kierunkiem, a większa część dorobku - z prowadzonymi na
nim zajęciami. Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą: monografia pt.
Cywilnoprawne skutki niewykonania umowy agencyjnej, Lublin 2007 (opublikowana wersja
rozprawy doktorskiej), monografia pt. Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia, Warszawa
2015 (oceniona w postępowaniu habilitacyjnym jako osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny
wkład w rozwój dyscypliny naukowej), wygłoszenie referatu pt. Umowa agencyjna według
Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda podczas V Ogólnopolskiego Zjazdu
Cywilistów w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM - Poznań, 26-27 września 2014
r.), wygłoszenie referatu pt. Prawo agenta do prowizji del credere a problem odpłatności z tytułu
zabezpieczenia wierzytelności podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej “Zabezpieczenia
wierzytelności w systemie prawa polskiego - w 20-lecie przywrócenia instytucji zastawu
rejestrowego (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lublin 11 maja 2017 r.),
wygłoszenie referatu pt. Problem zabezpieczenia przez agenta wierzytelności dającego zlecenie
względem klienta w świetle art. 7617 k.c. podczas konferencji “Zabezpieczenia wierzytelności
w teorii i praktyce” (Wydział Prawa i Administracji UAM - Poznań 13 kwietnia 2018 r.),
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nagroda Rektora UMCS związana z uzyskaniem stopnia dr hab.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Na dorobek dydaktyczny i doświadczenie dydaktyczne składa się 23-letni okres prowadzenia
ćwiczeń z prawa cywilnego cz. 2 (prawo zobowiązań i prawo spadkowe) oraz kilkuletni okres
prowadzenia wykładów z prawa cywilnego cz. 2 (prawo zobowiązań i prawo spadkowe) dla
studentów studiów niestacjonarnych i egzaminowania z tego przedmiotu.

ANDRZEJ NIEZGODA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr hab. (2013)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Seminarium magisterskie dla studentów IV roku (studia stacjonarne)– 30g
Seminarium magisterskie dla studentów V roku (studia stacjonarne)– 90g
Wykład – Prawo finansowe dla studentów III roku (studia niestacjonarne) – 30g
Wykład – Prawo podatkowe dla studentów III roku (studia niestacjonarne) – 30g
Wykład – Postępowanie podatkowe (studia niestacjonarne) – 30g
Charakterystyka dorobku naukowego
autor rozdziałów: 1, 17, 19-20, 22 monografii pt. Źródła finansowania samorządu terytorialnego,
red. A. Hanusz, Wolters Kluwer 2015
Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego. Uwagi na tle niektórych postulatów
modyfikacji systemu dochodów samorządowych (w:) Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy
2018, Tom 16, Nr 5.
RAFAŁ PAWEŁ POŹDZIK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy , rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr hab., profesor UMCS
Doktor nauk prawnych (2005)
Habilitacja w dziedzinie nauk prawnych (2016)
Profesor UMCS (2019)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo UE – wykład 30 godzin, III rok Prawo stacjonarne
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Charakterystyka dorobku naukowego
„Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.”, Warszawa 2013,
ss. 461
M. Dołowiec, D. Harasimiuk, M. Metlerska – Drabik, J. Ostałowski, R. Poździk, A. Wołyniec –
Ostrowska, „Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Komentarz”, red. R. Poździk,
Warszawa 2016, ss. 448
„Decyzje o zwrocie środków unijnych w praktyce wdrażania Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO)”, Samorząd Terytorialny nr 7-8/2013, s. 105-116;
„Zasady wdrażania funduszy unijnych w latach 2014 – 2020”, Europejski Przegląd Sądowy
12/2014, s. 4-10.
„Charakter prawny kryteriów wyboru projektów”, Ius Novum nr 3/2016, s. 109 – 119
„Status prawny map i ochrona map jako opracowań kartograficznych, [w:] S. Dudzik, B.
Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu
społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich,
Warszawa 2017, s. 81-101.
„Wpływ naruszenia praworządności w państwach członkowskich na politykę spójności w latach
2021 -2027”, EPS nr 12/2018, s. 4-11.
Zwiększenie kwoty korekty finansowej po zakończeniu kontroli projektu przez instytucję
zarządzającą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r., II
GSK 3602/17, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 5/2019
GRZEGORZ SMYK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
mgr prawa – 1988; dr – 1998 (nauki prawne); dr hab. – 2012 (nauki prawne); prof. nadzw. –
2012 (UMCS)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Powszechna historia prawa – wykład 45 godzin (prawo stacjonarne)
Seminarium magisterskie z historii prawa
IV rok – 60 godzin
V rok – 90 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Głównymi kierunkami badawczymi są historia ustroju i prawa na ziemiach polskich w XIX
stuleciu, historia administracji i myśli administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. Ponadto w kręgu zainteresowań badawczych
pozostają instytucje administracji i prawa administracyjnego – ze szczególnym uwzględnieniem
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statusu prawnego korpusu urzędniczego – począwszy od genezy ich powstania po ewolucje w
czasach nowożytnych.
Instrumentalizacja procesu legislacyjnego w carskiej Rosji i jej wpływ na specyfikę rosyjskich
źródeł prawa, Czasopismo Prawno – Historyczne, t. LXV, z. 2, 2013, ss. 145 – 164.
Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego, Studia Iuridica Lublinensia t. XIX, Lublin
2013, ss. 285 - 295.
Początki ewolucji podstawowych pojęć i definicji w europejskiej nauce administracji, Studia z
Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. XVII, Lublin – Łódź – Kraków, 2014, ss. 109 – 134.
Początki europejskich doktryn samorządu terytorialnego,[w;] Samorząd terytorialny w
państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2015, ss. 17 – 30.
Pierwsze podręczniki rosyjskiego prawa administracyjnego, Krakowskie Studia z Historii
Państwa i Prawa 8/2015, z. 1, Kraków 2015, ss. 25 – 40.
Rozstrzyganie sporów administracyjnych w Rosji na przełomie XIX i XX w. [w;] Dzieje
Biurokracji, t. VI, Lublin 2016, ss. 453 – 475.
Rosyjski model administracji publicznej u kresu Imperium [w;] Nil nisi Veritas, Księga
dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, pod red M. Głuszaka i Doroty
Wiśniewskiej – Jóźwiak, Łódź 2016, ss. 451 – 462.
Rola ministra sprawiedliwości w postępowaniu przed Senatem Rządzącym Cesarstwa
Rosyjskiego w sprawach administracyjnych, Studia Iuridica Lublinensia, t. XXV, Lublin 2016,
ss. 833 - 848.
Administrative judiciary in the european doctrine at administrative law at the turn of 19 th and
20 th century, Annales UMCS, Sectio G (Ius), vol. LXV, No 2, Lublin 2018, ss. 141 – 154.
Próby zdefiniowania pojęć “administracja “ i “prawo administracyjne” w piśmiennictwie
prawno – administracyjnym XIX i XX w. Annales UMCS, Sectio G (Ius), vol. LXVI, No 1,
Lublin 2019, ss. 363 – 377.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie zajęć od 1988 roku. Promocja magistrantów i dyplomantów (ponad 500).
Przygotowanie materiałów i wydawnictw źródłowych:
Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł (współautorzy A. Bereza, A. Fermus – Bobowiec,
W. P. Tekely, W. Witkowski) PWN Warszawa 2015.
Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Historii Prawa od 2018 roku.
Opracowanie programów wykładów i seminariów z Powszechnej historii prawa i Historii
administracji.

ADAM TARACHA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
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Dr hab. nauk prawnych - 2007 r
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład prawo policyjne 30 godzin
Wykład kryminalistyka sądowa 25 godzin
Seminarium magisterskie IV rok 60 godzin
Seminarium magisterskie V rok 90 godzin
Seminarium doktorskie 10 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy w okresie sprawozdawczym obejmuje liczne publikacje z zakresu nauk
prawnych. Problematyka badawcza koncentruje się na zagadnieniach z obszaru postępowania
karnego (głównie postępowania dowodowego), kryminalistyki (historia, teoria kryminalistyki i
taktyka kryminalistyczna) oraz prawa policyjnego (głównie problematyka czynności
operacyjnych – aspektów dowodowych i praw człowieka).
Wykaz 10 wybranych artykułów naukowych od 2014 r.
1. Z problematyki sporządzania (wykonywania) i wydawania operacyjnych dokumentów
legalizacyjnych [w:] Dokument i jego badania, red. R. Cieśla, Wrocław 2014, s. 371 – 380
2. Reguły taktyki kryminalistycznej a normy prawa dowodowego, Problemy Współczesnej
Kryminalistyki, Warszawa 2014, t. XVIII, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc, s. 89 - 98
3. Zasada legalizmu a czynności operacyjno-rozpoznawcze [w:] Zasada legalizmu w procesie
karnym, t. 2, red. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015, s. 317 – 328
4. On the Adequate Application of Article 393 § 1 Sentence of 1 of the CPC Towards Material
Obtained as a Result of Surveillance Operations, Ius Novum 2015, nr 2, s. 209 - 223
5. Postępowanie dowodowe w polskim procesie karnym po zmianach wprowadzonych nowelą z
27 września 2013 r. (wybrane zagadnienia)
[w:] Współczesna problematyka badania
dokumentów, red. R. Cieśla, Wrocław 2015, s. 217 – 225
6. Wykorzystanie w procesie karnym materiałów operacyjnych uzyskanych w wyniku tzw.
videoobserwacji (rejestracji obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach publicznych), [w:]
Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki (przegląd zagadnień z zakresu zwalczania
przestępczości), red. M. Goc, T. Tomaszewski, R. Lewandowski, Warszawa 2015, s. 321- 331
(ukazał się w 2016)
7. Początki poroskopii, [w:] Paradygmaty kryminalistyki, red. J. Wójcikiewicz, V.
Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kraków 2016, s. 70-76
8. Zakres pojęcia „dokument” w ujęciu kryminalistyki, prawa i postępowania karnego, [ w:]
Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, red. A. Cieśla, Wrocław 2017, s. 445 - 456
9. Problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
(wybrane zagadnienia) [w:] Proces kary w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steiborn,
K. Woźniewski, Gdańsk 2018, s. 405 - 418
10. Uzyskiwanie i wykorzystywanie dla celów bezpieczeństwa informacji o osobie a prawa
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jednostki (zagadnienia wybrane) Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia Nauk Oddział w
Lublinie, Lublin 2018, t. XI, nr 2, s. 445 - 458
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki i Prawa Dowodowego

ANDRZJE WRZYSZCZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
Profesor UMCS – od 2010 roku
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Zajęcia na kierunku prawo w roku akademickim 2018/2019:
Wykład – Historia prawa polskiego (45 godzin, I rok, studia stacjonarne);
Wykład – Historia prawa polskiego (30 godzin, I rok, studia niestacjonarne);
Seminarium (30 godzin, IV rok studia stacjonarne);
Seminarium (90 godzin, V rok studia stacjonarne);
Seminarium (300 godzin, V rok studia niestacjonarne);

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć od 2013 roku, wraz ze wskazaniem dat uzyskania
(publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych
projektów
badawczych,
nagród
krajowych/międzynarodowych
za
osiągnięcia
naukowe/artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do
ocenianego kierunku i prowadzonych na nim zajęć.
Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu historii prawa polskiego.
Specyfika ustrojowa guberni chełmskiej (1912–1915)/Administracja, Samorząd, Prawo. Księga
jubileuszowa z okazji dziesięciolecia funkcjonowania Instytutu Administracji, Samorządu i
Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 317-330
Placówka Zapasowa Organów Resortu Sprawiedliwośći Generalnego Gubernatorstwa w
Görlitz 1944-1945, w: "Nil nisi veritas". Księga dedykowana Profesorowi Jackowi
Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Wydawnictwo Uniwersytetu
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Łódzkiego, Łódź 2016, s. 517-528, ISBN 978-83-8088-187-7.
Das auf den in das Deutsche Reich in den Jahren 1939-1945 eingegliederten polnischen
Gebieten angewandte, materielle Strafrecht, w: Pravo v brehu casu, ed. Vilem Knoll,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzen 2018, s. 309-321, ISBN 978-80-7380-711-5.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
osiągnięć od 2013 roku, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo
podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane
przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną,
opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku
studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w
języku obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli
akademickich).
Dorobek naukowy Dr hab. Andrzeja Wrzyszcza obejmuje znaczną już liczbę publikacji – 55
pozycji. Są wśród nich 2 monografie, ponad 30 artykułów naukowych, skrypty, wybory źródeł,
recenzje, noty, redakcje. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Kandydat
opublikował 10 artykułów naukowych i dwie inne pozycje, do druku przekazał kolejne 4
pozycje.
Dr hab. Andrzej Wrzyszcz jest doświadczonym dydaktykiem. Ukończył z wynikiem bardzo
dobrym Studium Pedagogiczne UMCS. W trakcie swojej dotychczasowej 24 – letniej pracy w
szkolnictwie wyższym (UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w
Sandomierzu, Akademia Podlaska w Siedlcach) prowadził różne formy zajęć: ćwiczenia,
wykłady i seminaria z wielu przedmiotów. Dr hab. Andrzej Wrzyszcz jest współautorem kilku
publikacji dydaktycznych, był promotorem wielu prac magisterskich i licencjackich. Po
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Andrzej Wrzyszcz objął opiekę naukową nad
doktorantami (obecnie 2 osoby). Był recenzentem jednej rozprawy doktorskiej.
2013 r.
•Organizacja niemieckiego resortu sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach
1939 – 1945, Annales UMCS, Sectio G, vol. LX, 1, 2013, s. 121-134.
•Sądownictwo SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie (stan badań), Studia Iuridica
Lublinensia, t. 19, 2013, s. 361 – 372.
•Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego
komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Pierwsze wydanie: C.H. Beck, Warszawa
2010, ss. 396 + XXVI, Drugie wydanie C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 402 + XXVI, Studia
Iuridica Lublinensia, t. 20, 2013, s. 247-250.
2014 r.
•Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym
Gubernatorstwie w latach 1939-1945, Studia Iuridica Lublinensia, t. 22, 2014, s.695-708
•Ustawodawstwo antyżydowskie wprowadzone przez okupanta niemieckiego w Generalnym
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Gubernatorstwie (1939-1945) , [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane
Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin
Monografia :
•Specyfika ustrojowa guberni chełmskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach polski arkusz wydawniczy 1
2015 r.
Rozdział w monografii :
•Specyfika ustrojowa guberni chełmskiej (1912–1915), [w:] Administracja, Samorząd, Prawo.
Księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia funkcjonowania Instytutu Administracji,
Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014
(wyd. 2015), 0,6
2016r.
•Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) - bariery w przedstawianiu prawdziwej historii (na
przykładzie dwóch ważnych publikacji z lat 2014-2015), „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t.
25, zesz. 3, s.997-1006
•Wojciech Mieczysław Witkowski - historyk prawa w młodopolskim stylu, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2016, t. 25, zesz. 3, s.13-25
2017 r.
•Samobójstwo w prawie obowiązującym na ziemiach polskich do 1932 roku, w: Samobójstwo,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 43-62 , ISBN 978-83-8107-645-6
•Das Im Generalgouvernement in den jahren 939-1945 angewandte materielle strafrecht,
„Juridica International” 2017, t. 26, s. 25-33
•Profesor Artur Korobowicz (1938-2017) – Kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa UMCS
(1978-2008), „Annales UMCS, sectio G” 2017, t. 64, zesz. 1, s. 9-17
2018 r.
•Suicide in the law applicable in Poland until 1970, Visnyk of the lviv University, Series Law
2018, Issue 67, Ivan Franko National University of Lviv, s. 247-258.
•Das auf den in das Deutsche Reich in den Jahren 1939-1945 eingegliederten polnischen
Gebieten angewandte, materielle Strafrecht, w: Pravo v brehu casu, ed. Vilem Knoll,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzen 2018, s. 309-321, ISBN 978-80-7380-711-5.

JOANNA BODIO
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Stopień naukowy: Doktor habilitowany; rok uzyskania – 2019; Dziedzina: nauki społeczne;
Dyscyplina: nauki prawne
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
146

Studia stacjonarne
Postępowanie cywilne (IV rok prawa) – ćwiczenia 45 godz. (1 grupa)
Ustrój organów ochrony prawnej (II rok prawa) – ćwiczenia 135 godz. (9 gr. x 15 godz.)
Postępowanie nieprocesowe (IV rok prawa) – ćwiczenia 30 godz. (2 gr. x 15 godz.)
Postępowanie nieprocesowe (IV rok prawa) – wykład 15 godz.
Studia niestacjonarne
Ustrój organów ochrony prawnej (II rok prawa) – wykład – 18 godz., ćwiczenia – 9 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki prawne
Moje osiągnięcia naukowo-badawcze (w dyscyplinie: nauki prawne) obejmują przede
wszystkim działalność publikacyjną oraz aktywny udział w konferencjach naukowych.
Przygotowane przeze mnie opracowania publikowane były w szczególności na łamach
recenzowanych i punktowanych czasopism ważnych dla polskiego środowiska prawniczego,
jak: „Studia Prawnicze”, „Przegląd Sądowy", „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Glosa”,
„Rejent”, „Palestra”, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, „Studia Iuridica Lublinensia”,
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” i in. Oprócz tego wiele moich
opracowań zostało zamieszczonych w pracach zbiorowych i księgach jubileuszowych.
Główne nurty mojego dorobku naukowego obejmują zagadnienia związane z nauką prawa
postępowania cywilnego oraz ustrojem organów ochrony prawnej. Podstawowe kierunki mojej
aktywności naukowo-badawczej koncentrują się wokół sześciu głównych obszarów: 1.
podmioty postępowania cywilnego, 2. kwalifikacje podmiotowe stron procesu cywilnego, 3.
środki zaskarżenia, 4. alternatywne metody rozwiązywania sporów, 5. ewolucja polskiego
cywilnego prawa procesowego, 6. ustrój organów ochrony prawnej.
Wykaz wybranych publikacji naukowych:
1. J. Bodio, Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego, Warszawa 2019, ss.
505
2. J. Bodio, „Pojęcie „dobra dziecka” w postępowaniu opiekuńczym – zarys problematyki” [w:]
Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu,
A. Laskowska-Hulisz (red.), J. May (red.), M. Mrówczyński (red.), Warszawa 2017, s. 67-83
3. J. Bodio, „Uczestnik postępowania egzekucyjnego a uczestnik postępowania w celu
zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (zarys problematyki)”
[w:] Ars in vita, ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi
Jankowskiemu, A. Barańska (red.), S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 263-279,
4. J. Bodio, „Znaczenie zasady równouprawnienia stron w procesie cywilnym” [w:] Zasady
prawa w strukturze systemu prawa. Studium dogmatyczno-porównawcze, L. Leszczyński (red.),
Studia Iuridica Lublinensia, Lublin 2016, vol. XXV, 1 (współautor: dr Wojciech Graliński),
5. J. Bodio, „Interes prawny a interes publiczny prokuratora wytaczającego powództwo w trybie
art. 7, 57 i 189 k.p.c.”, Palestra 2015, nr 1-2, s. 50-59;
6. J. Bodio, Glosa do postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2013r., III CZP 89/13, Orzecznictwo
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Sądów Polskich 2015, z. 1, s. 23-30,
7. J. Bodio, „Dopuszczalność dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem. Uwagi
prawnoporównawcze w obrębie prawa polskiego” [w:] Problem dowodów uzyskanych
sprzecznie z prawem w procesie cywilnym, K. Knoppek (red.), Poznań 2018, s. 19-47);
8. J. Bodio, „Elektroniczny tytuł wykonawczy”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017, nr 1, s.
21-46);
9. J. Bodio, W. Graliński, „Ewolucja zakresu kompetencji Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej”, Rejent 2018, nr 2, s. 19-41 (współautor: dr Wojciech Graliński);
10. J. Bodio, W. Graliński, „Kilka uwag o statusie radcy i referendarza Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej”, Przegląd Sądowy 2017, nr 11-12, s. 153-166, (współautor: dr
Wojciech Graliński).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1) Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Postępowanie nieprocesowe” na kierunku prawo
(studia stacjonarne) [2012-nadal],
Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Postępowanie nieprocesowe” na kierunku prawo (studia
niestacjonarne) [2014-2017],
Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Ustrój organów ochrony prawnej” na kierunku prawo
(studia stacjonarne) [2010-2016 razem z prof. Andrzejem Jakubeckim; od 2019 - samodzielnie],
Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Postępowanie cywilne” na kierunku prawo (studia
stacjonarne) [1999-nadal],
Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Postępowanie nieprocesowe” na kierunku prawo (studia
stacjonarne) [2017/2018, 2018/2019],
Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Ustrój organów ochrony prawnej” na kierunku prawo
(studia stacjonarne) [2002-nadal],
Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Sala sądowa – postępowanie nieprocesowe w praktyce” na
kierunku prawo (studia stacjonarne), [2015]
Jestem współautorką podręcznika do Ustroju organów ochrony prawnej, Warszawa 2016
(współautorzy: G. Borkowski i T. Demendecki) oraz współautorką komentarza: „Kodeks
postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-729, t. I”, A. Jakubecki (red.), Warszawa 2017 i
„Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 730-1217, t. II” A. Jakubecki (red.),
Warszawa 2017
Jestem Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus+ na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [2012 - nadal],
Jestem Członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [2016 - nadal]
Aktywnie uczestniczę w popularyzacji nauki, zwłaszcza jako ekspert Ośrodka Badań, Studiów i
Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie (sporządzanie opinii prawnych), jako
prowadząca szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Lublinie oraz
jako członek jury konkursów z zakresu postępowania cywilnego oraz ustroju organów ochrony
prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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RENATA BOREK-BUCHAJCZUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr nauk prawnych/ prawo/prawo pracy, rok uzyskania stopnia naukowego: 2008
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
ćwiczenia z prawa pracy na IV roku stacjonarnych studiów prawniczych w wymiarze 60 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Przedmiotem moich zainteresowań jest przede wszystkim indywidualny stosunek pracy oraz
problematyka dochodzenia roszczeń związanych z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę
przepisów prawa pracy. Szczególnym zainteresowaniem objęłam zagadnienie pozaumownych
stosunków pracy. Obecnie pracuję na monografią, która będzie dotyczyć stosunku pracy na
podstawie powołania. Powyższe zainteresowania badawcze znalazły wyraz w publikacjach
ostatnich lat, m.in.:
- Dopuszczalność i konsekwencje stosowania weksla w stosunku pracy – wybrane uwagi
(w:) Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy. Wybrane zagadnienia , pod red. T.
Wyki i A. Nerki, Warszawa 2017;
- Ewolucja zakresu podmiotowego powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy
Studia Iuridica Lublinensia 2015 ;
- Klauzula generalna nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w kodeksie pracy –
zarys problematyki, Annales UMCS Sectio G (Ius) 2016 Nr 2, Lublin 2016 współautor z A.
Kosut;
- Obowiązki pracodawców w świetle zasady ciągłości zajęcia wynagrodzenia za pracę, Przegląd
Prawa Egzekucyjnego, 2015/11, współautor z M. Uliasz
- Przygotowanie zawodowe dorosłych (w:) System prawa pracy. Prawo rynku pracy. Tom VIII,
red. naukowa Mirosław Włodarczyk, Warszawa 2018;
- Brak lojalności pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
w orzecznictwie sądowym – wybrane uwagi, Annales UMCS Sectio G (Ius), 2018 Nr 2 Lublin
2018
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Moje doświadczenie dydaktyczne obejmuje okres ostatnich niemal 20 lat pracy, w trakcie
których prowadzę zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różnych kierunków
studiów. Zajęcia te to wykłady i ćwiczenia oraz seminaria z zakresu przedmiotu prawo pracy
oraz prawo ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze, jak również zajęcia na studiach
podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, także z przedmiotu sądowe
postępowanie w sprawach pracowniczych. Jednocześnie wykonuję zawód prawniczy, bowiem
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zajmuję urząd sędziego, co w ogromnym zakresie przyczynia się do wdrażania elementów
natury praktycznej, jak również sposobu przedstawiania zagadnień o charakterze teoretycznym z
punktu widzenia ich funkcjonowania w praktyce. Pozostaję równocześnie od 3 lat opiekunem
Koła Naukowego Prawa Pracy, które skupia studentów różnych kierunków studiów na Wydziale
Prawa i Administracji UMCS. Jestem także współautorem publikacji dydaktycznej,
wznawianego corocznie pt. Prawo pracy. Testy, pod red. T. Liszcz, Wyd. WoltersKluwer.
EDYTA CAŁKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo Unii Europejskiej, prawo stacjon., III rok, ćwiczenia 75 godz
Proseminarium, prawo stacjon., IV rok, 60 godz
Prawo UE, prawo niestacjon., III rok, wykład, 18 godz
Charakterystyka dorobku naukowego
Monografia: E. Całka, Oznaczenia naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód
stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, Warszawa 2019,
Wydawnictwo C.H.Beck, ss. 328, ISBN: 978-83-8158-510-1- dziedzina: Prawo Unii
Europejskiej.
E. Całka, Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy, Studia Iuridica
Lublinensia 2016, vol. 25, nr 1, s. 47-58 - dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
M. Poźniak-Niedzielska, E. Całka, Komentarz do art. 8 oraz komentarz do art. 9, w pracy
zbiorowej „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 5, red. J. Szwaja,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 325-353- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, Ochrona naturalnych wód mineralnych w świetle przepisów dyrektywy 2009/54/WE,
przedruk, Źródło Kwartalnik Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy” 2018, nr 2,
s. 23-28- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, E. Nowińska, Rozdział XLIX §299, w pracy zbiorowej „System prawa prywatnego.
Prawo własności przemysłowej”, tom 14 C, red. R Skubisz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa
2017, s. 5 – 7- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, Rozdział XLIX §300-302, w pracy zbiorowej „System prawa prywatnego. Prawo
własności przemysłowej”, tom 14 C, red. R Skubisz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017,
s. 7-121; łącznie s. 114- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, Ochrona naturalnych wód mineralnych w świetle przepisów dyrektywy 2009/54/WE,
Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 2, s. 23-28- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków
spożywczych, w pracy zbiorowej „Prawo konkurencji 25 lat. Pierwszy Polski Kongres Prawa
Konkurencji”, red. T. Skoczny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 669-677dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, Rozdział III. Geograficzne oznaczenia pochodzenia jako indywidualne znaki
towarowe (uwagi na tle orzecznictwa Sądu UE oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
Devin), w pracy zbiorowej „Znaki towarowe i ich ochrona”, red. R. Skubisz, Wydawnictwo
C.H.Beck, s. 39-56- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
E. Całka, Oświadczenia o charakterze żywieniowym i zdrowotnym. Rozważania w świetle
wyroku TSUE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Neptune Distribution, C-157/14, Barometr
Regionalny 2018, tom 16, nr 5, s. 77-83, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i
Administracji w Zamościu- dziedzina: Prawo Unii Europejskiej.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:
E. Całka, referat pt. Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot.
naturalnych wód mineralnych, Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów,
3-5 października 2018 r., Wysowa – Zdrój.
E. Całka, Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne jako przeszkoda rejestracji znaków
towarowych, Konferencja „Znaki towarowe i ich ochrona”, 8-9 czerwca 2018 r., Lublin.
E. Całka, referat pt. Stosowanie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na przykładzie wód
mineralnych, źródlanych i stołowych, Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i
Napojów, 19-20 kwietnia 2018 r., Wysowa – Zdrój.
E. Całka, referat pt. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych. Wyzwania dla
praktyki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Własność intelektualna w działalności
gospodarczej", 10-11 marca 2017 r., WPiA, UMCS Lublin.
E. Całka, referat pt. Zakres stosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia, Polski Kongres Prawa
Konkurencji, 13-15 kwietnia 2015 r., Warszawa.
E. Całka, referat pt. Rejestracja znaków towarowych zawierających oznaczenie geograficzne w
świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 33 Seminarium
Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, 15-19 września 2014 r., Cedzyna.
E. Całka, R. Skubisz, referat pt. Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane
problemy, Konferencja WPiA UMCS „Zasady prawa w gałęziowej strukturze systemu prawa”,
12 czerwca 2014 r., Lublin.
E. Całka, referat pt. Ewolucja zasady pierwszeństwa w orzecznictwie ETS, Konferencja „Dokąd
zmierza Unia Europejska, czyli ustrój i zadania Unii Europejskiej w przyszłości. Aspekty
prawne, gospodarcze i polityczne”, 19 marca 2014 r., Warszawa.
Dydaktyka. Największym osiągnięciem są wysokie oceny ze strony studentów; np. średnia
ocena 5,94 (skala 1-6) z wykładu Prawo i system instytucjonalny UE -2017/2018; średnia ocena
5,81 (skala 1-6) z wykładu Swobody rynku wewnętrznego w UE -2017/2018; - wybrany
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komentarz; średnia ocena 5,76 (skala 1-6) z wykładu Prawo UE -2017/2018; - wybrany
komentarz „bardzo ciekawe i cenne zajęcia, prowadzone w bardzo przystępnej dla odbiorcy
komunikatywnej formie, duża aktywizacja myślowa i czynna odbiorcy z poszanowaniem jego
prawa do wypowiedzi, wyrażenia opinii czy poglądu na określony temat, odrębności oceny.
Zajęcia kojarzą mi się z forma warsztatów w czasie których zdobywa się i utrwala wiedzę w
bardzo naturalny i trwały sposób”.
Wykaz wybranych prowadzonych zajęć:
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „Prawo UE” na kierunku prawo, Wydział Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie;
Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Swobody rynku wewnętrznego UE” na kierunku prawo,
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie;
Prowadzenie wykładów z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” na kierunku prawo,
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
ANDRZEJ CHMIEL
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr – doktor nauk prawnych; doktorat uzyskany uchwałą Rady WPiA UMCS z dnia 19 czerwca
2013 roku
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
- prawo rzymskie (ćwiczenia) – prawo stacjonarne – 4 grupy (120 godz.); prawo niestacjonarne
– 2 grupy (30 godz.)
- łacińska terminologia prawnicza (konwersatorium) – prawo stacjonarne – 2 grupy (60 godz.)
- prawo rzymskie (wykład) – prawo niestacjonarne (30 godz.)
- łacińska terminologia prawnicza (konwersatorium) – prawo niestacjonarne (18 godz.)
Charakterystyka dorobku naukowego
Moje zainteresowania i działalność naukowa od początku pracy na WPiA koncentrują się wokół
problematyki rzymskiego procesu karnego. Stanowią one kontynuację moich badań, które
prowadziłem podczas studiów doktoranckich (w latach 2008-2013), a których efektem było
przygotowanie i obrona w maju 2013 roku rozprawy doktorskiej na temat „Zeznania świadków i
ich wartość dowodowa w rzymskim procesie karnym”.W swojej dotychczasowej pracy
naukowej miałem okazję skupić się m.in. na problematyce rzymskich zasad procesowych a
zwłaszcza na naczelnych zasadach procesowych: kontradyktoryjności (publikacja: Zasada
kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego, z. 101, Seria Prawnicza, Prawo 22 (2018), s. 42-57) oraz bezpośredniości
(publikacja: Immediacy principle in the Roman criminal procedure, Krytyka Prawa, t. 8 nr 2
(2016), s. 2-16), które zdominowały rzymskie postępowanie sądowe zarówno w sprawach
karnych, jak i prywatnych, omawiając m.in. sposób przeprowadzania jednego z najważniejszych
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środków dowodowych jakim były zarówno z sprawach prywatnych jak i karnych, zeznania
świadków. W swoich badaniach miałem okazję zająć się także problematyką wybranych
środków dowodowych m.in. przyznaniem się oskarżonego do winy (publikacja: Przyznanie się
oskarżonego do winy w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2017), nr 3
(239), s. 465-483), ukazując jakie znaczenie odegrała w procesie rzymskim sformułowana na
gruncie rzymskiego procesu cywilnego zasada confessus pro iudicato est, ukazując jej wzajemne
związki zarówno z rzymskim procesem cywilnym jak i karnym. Ponadto miałem okazję zająć
się jednym z dość ciekawych zagadnień z zakresu zarówno rzymskiego prawa prywatnego (a
zwłaszcza osobowego i spadkowego), jak i karnego, jakim była uchwała senatu - S.C.
Silanianum (publikacja: Przykład zastosowania s.c. Silanianum, czyli o tym, dlaczego rzymska
iustitia stawała się niekiedy okrutna, [w:] Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura,
interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 299-310), która określała prywatno - karne
skutki zabójstwa właściciela niewolników. Dokonałem analizy jej postanowień odnośnie
jednego z przykładów jej zastosowania, który miał miejsce w 61 r. n.e..
Wykaz wybranych publikacji naukowych za lata 2013-2019:
- Proces katylinarczyków jako przykład rzymskiego "procesu politycznego", [w:] Prawo karne i
polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, s.
47-62.
- Zasada crimen extinguitur mortalitate a samobójstwo oskarżonego w rzymskim procesie
karnym,[w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza, pod red.
K. Szczygielskiego, Białystok 2015, s. 97-112.
- Immediacy principle in the Roman criminal procedure, Krytyka Prawa, t. 8 nr 2 (2016), s. 216.
- Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego, Studia Iuridica Lublinensia, nr
25/3 (2016), s. 151-164.
- Pomówienie oskarżonego w rzymskim procesie karnym, [w:] Ius pluribus modis dicitur prawo rzymskie wciąż żywe, red. B.J. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016, s. 35-57.
- Przykład zastosowania s.c. Silanianum, czyli o tym, dlaczego rzymska iustitia stawała się
niekiedy okrutna, [w:] Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje, red. D.
Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 299-310.
- Przyznanie się oskarżonego do winy w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe KUL 60
(2017), nr 3 (239), s. 465-483.
- Zasada kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego, z. 101, Seria Prawnicza, Prawo 22 (2018), s. 42-57
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Podczas mojej dotychczasowej pracy dydaktycznej w latach 2013- 2019 na kierunku prawo
miałem okazję przeprowadzić 1030 godzin zajęć – ćwiczeń z przedmiotu – prawo rzymskie na
studiach stacjonarnych oraz 60 godzin zajęć - ćwiczeń z tego przedmiotu na studiach
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niestacjonarnych. Ponadto miałem okazję przeprowadzić 90 godzin wykładu z przedmiotu –
prawo rzymskie na studiach niestacjonarnych.
Poza tym w tym okresie, miałem okazję przeprowadzić na kierunku prawo zajęcia –
konwersatoria z przedmiotu – łacińska terminologia prawnicza na studiach stacjonarnych w
wymiarze 720 godzin oraz na studiach niestacjonarnych w wymiarze 54 godzin.
Prowadzone przeze mnie chociażby na studiach stacjonarnych na kierunku prawo zajęcia zostały
ocenione przez studentów w ankietach (przeprowadzanych w systemie usos od roku 2015/16)
następująco: prawo rzymskie [ćwiczenia] (skala ocen: 1-5, rok 2015/2016 – 4,65; rok 2016/17 –
4,56; skala ocen 1-6, rok 2017/18 – 5,55; rok 2018/19 – 5,74); łacińska terminologia prawnicza
[konwersatoria] (skala ocen:1-5, rok 2015/16 – 4,93; rok 2016/17 – 4,65; skala ocen:1-6, rok
2017/18 – 5,55; rok 2018/19 – 5,84).
Od października 2017 roku sprawuję funkcję Opiekuna Koła Naukowego Prawa Rzymskiego
UMCS. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności w KNPR UMCS miałem okazję w
roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadzić na WPiA UMCS warsztaty z prawa
rzymskiego z zakresu prawa osobowego. Poza tym w roku akademickim 2018/2019 jako
Opiekun KNPR UMCS brałem udział w organizowanym przez Koło projekcie pt. „Małpa,
kogut, pies i żmija, czyli o tym jak karano w starożytnym Rzymie”, przeprowadzając wykład na
temat rzymskiego prawa karnego.
Podczas dotychczasowego zatrudnienia miałem okazję brać udział w latach 2015-2017 w
kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki. W ramach XIV i XV edycji Lubelskiego
Festiwalu Nauki tj. w 2017 i 2018 roku przeprowadziłem na WPiA UMCS wykład pt. Rzymski
proces karny – jego formy i zasady.

MATEUSZ CHRZANOWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
magister, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne, 2011 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ustroje państw współczesnych (przedmiot kierunkowy, ćwiczenia, studia stacjonarne)
Charakterystyka dorobku naukowego
dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne
Mateusz Chrzanowski, Udział Senatu RP w decentralizacji struktury państwa, [w:] Samorządy w
procesie decentralizacji władzy publicznej, red. Mateusz Chrzanowski, Jacek Sobczak, Lublin
2017, s. 35-44; Mateusz Chrzanowski, Karol Dąbrowski, Bezczynność organów szkoły wyższej,
Kontrola działalności oraz bezczynności administracji publicznej, red. Małgorzata Czuryk,
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Mirosław Karpiuk, Lublin 2013 s. 177-184, Mateusz Chrzanowski, Kompetencje ustawodawcze
Senatu – zakres poprawek w praktyce ustrojowej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 5, s. 61-72.

ANNA DANILUK - JARMONIUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr nauk prawnych/ prawo/prawo pracy, rok uzyskania stopnia naukowego: 2016
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
ćwiczenia z prawa pracy na IV roku stacjonarnych studiów prawniczych w wymiarze 80 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego nieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego
kierunku i prowadzonych na nim zajęć.
Przedmiotem moich zainteresowań jest przede wszystkim indywidualny stosunek pracy ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia w służbie zdrowia. Obecnie
opracowuję natomiast publikację z zakresu zbiorowego prawa pracy - na temat prawa lekarza do
strajku, a w dalszej kolejności moim zainteresowaniem planuję objąć problematykę zasady
uprzywilejowania pracownika w stosunku pracy, a także nadużywania podmiotowości prawnej
przez pracodawcę. W 2016 r. obroniłam rozprawę doktorską nt. odpowiedzialności zawodowej
lekarza.
Moje zainteresowania badawcze znalazły wyraz w ostatnich publikacjach :
- Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności zawodowej lekarzy – Aktualne problemy prawa
polskiego, europejskiego i międzynarodowego, Lublin 2014, s. 61-83
- Prawo pracy – historia i współczesność – sprawozdanie z konferencji naukowej, Wiadomości
Uniwersyteckie styczeń 2015, nr 11/210, s. 44-46. (współautorzy: R. Borek-Buchajczuk, I.
Wieleba, A. Wiącek)
- Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie
stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny – Annales UMCS, nr 2/2015, vol. LXII, s.
55-66
- Odpowiedzialność zawodowa lekarza – Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018
- Szkolenia dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy [w:] System Prawa Pracy. T. VIII.
Prawo rynku pracy - pod red. M Włodarczyka, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2018
- A medical error as a basis for physician’s professional liability - European Journal of Medical
Technologies 2019; 2(23): 30-35
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
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W Zakładzie prawa Pracy jestem zatrudniona od października 2008 r. Prowadzę ćwiczenia i
wykłady (prawo pracy, prawo zatrudnienia, prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
bezpieczeństwo społeczne, zarys prawa pracy i prawa urzędniczego) na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów, jak również zajęcia na studiach
podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie, od 2013 r.
wykonuję zawód prawniczy – radca prawny, co umożliwia mi przedstawianie zagadnień i
instytucji prawa pracy także w aspekcie praktycznym – studenci pracują na przygotowanych
przeze mnie kazusach, piszą pisma procesowe z zakresu prawa pracy.
Od 3 lat
jestem opiekunem praktyk na kierunku Administracja (obecnie Prawnoadministracyjny). Jestem także współautorem publikacji dydaktycznej, wznawianej corocznie pt.
Prawo pracy. Testy, pod red. T. Liszcz, Wyd. WoltersKluwer.
PAWEŁ DASZCZUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego
Doktor, nauki prawne, 2019 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo handlowe - ćwiczenia 135 g.
Charakterystyka dorobku naukowego
W 2008 r. odbył studia prawnicze w ramach programu Sokrates Erasmus na Katholieke
Universiteit Leuven w Belgii. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab.
Andrzeja Kidyby pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy”
obronił w 2008 r. roku z wynikiem bardzo dobrym. Za pracę magisterską został nagrodzony III
nagrodą w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny
prawa handlowego. Od 2017 r. jest recenzentem czasopisma „Młoda Palestra” wydawanym
przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie w zakresie
artykułów z prawa gospodarczego. W 2019 r. obronił przed komisją powołaną przez Radę
Wydziału Prawa i Administracji UMCS rozprawę doktorską pt. „Kurator prawa materialnego
przedsiębiorcy – osoby prawnej” napisaną pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Andrzeja Kidyby.
Jej recenzentami byli Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner z Uniwersytetu Łódzkiego i Prof. zw.
dr hab. Józef Frąckowiak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
P. Daszczuk, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy
handlowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-129-8
P. Daszczuk, Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, Acta Iuris
Stetinensis 3/2017 (19).
P. Daszczuk, Umowa consultingu, Umowa know-how, Umowa kontraktacji, Umowa o przewóz
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lotniczy, Umowa o zastępstwo inwestycyjne, Umowa rachunku bankowego (w:) A. Kidyba
(red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2017.
P. Daszczuk, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod
rozstrzygania sporów konsumenckich (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa
handlowego pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 470-480.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W toku zajęć posługuje się opracowanymi prezentacjami obejmującymi teksty aktów prawnych,
orzecznictwo, cytaty z literatury, przykładowe stany faktyczne do rozwiązania przez studentów
w czasie ćwiczeń. Ponadto przygotowuje kazusy z zakresu prawa spółek i prawa umów, które
studenci rozwiązują na ćwiczeniach na ocenę. Prowadziłem również warsztaty dla studentów w
porozumieniu z Kołem Naukowym Prawa Spółek oraz Kołem Naukowym Prawa Własności
Intelektualnej.
KAROL DĄBROWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
tytuł magistra prawa (2004), stopień doktora nauk prawnych (2010), dyscyplina historia prawa
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
* Metodyka i praktyka badań historycznoprawnych, wykład monograficzny, wymiar 15h,
semestr letni, prawo jednolite stacjonarne
Charakterystyka dorobku naukowego
Prowadzony wykład monograficzny odpowiada dorobkowi naukowemu dra K. Dąbrowskiego,
który oprócz historii prawa, historii administracji, swoją uwagę poświęca zwłaszcza dydaktyce
przedmiotów historyczno-prawnych. W tym zakresie:
- opublikował:
1) Nauczanie technologii informacyjnej z perspektywy historyka prawa, „Rocznik
Samorządowy” 2016, t. 5, ISSN: 2300-2662, s. 269-270.
2) „Obecność” średniowiecza w kształceniu studentów wydziałów prawa, „Czasopismo PrawnoHistoryczne” 2017, t. 69, z. 1, ISSN: 0070-2471, s. 267-282.
3) Historia administracji w programach kształcenia administratywistów w latach 2007–2018:
stan przeszły i wnioski ogólne, „Ius et Administratio” 2018, nr 3, ISSN: 1732-7318, s. 1-24.
- prowadził badania źródłowe zakończone publikacjami:
1) Sąd Pracy w Lublinie 1929–1939: rekonesans badawczy i przykładowe akta spraw,„Rocznik
Samorządowy” 2015, t. 4, ISSN: 2300-2662, s. 96-110;
2) Portret niemieckiego aparatu partyjno-administracyjnego w dystrykcie radomskim (1940–
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1944), „Rocznik Samorządowy” 2016, t. 5, ISSN: 2300-2662, s. 271-275.
3) Background and cases of nationalization in Poland in the Stalinist Era – an example of
Lublin's tanning industry, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. 16, z. 1, ISSN: 1732-9132, s.
209-226, DOI: 10.15290/mhi.2017.16.01.11.
4) Justycjariusze w miastach cyrkułu lubelskiego, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian
społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku, red. Tomasz
Kargol, Bohdana Petryszak, Krzysztof Ślusarek, „Społeczeństwo i gospodarka Galicji. Studia i
materiały” t. 5, Historia Iagellonica, Kraków-Lwów 2018, ISBN: 978-83-65080-74-5, s. 21-49.
- był współredaktorem monografii: Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce.
Studium historyczno-prawne, red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2015, ISBN: 978-83-8061-215-0.
- przygotował przewodnik archiwalny oraz zbiór źródeł:
1) wraz z Rafałem Borowcem, Marcinem Bubiczem, Arturem Potockim, Magdaleną
Węcławską, Edytą Wlazło, Generalne Gubernatorstwo 1939–1945. Dokumenty archiwalne z
okresu okupacji w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, Fundacja Obywatelskiego
Rozwoju-Ryki, Ryki 2015, ISBN: 978-83-933847-6-1, ss. 230.
2) Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych na ziemiach polskich (1918–
2014), oprac. Karol Dąbrowski, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, Ryki 2015, ISBN:
978-83-933847-5-4, ss. 602.
Wziął udział w wielu konfrencjach naukowych w Polsce i za granicą, w tym na przykład: Z
problematyki wykorzystania źródeł w nauczaniu przedmiotów historycznoprawnych,
Sympozjum „Łączą nas źródła”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 19 września 2019 r. (współautorki: Anna Fermus-Bobowiec, Mariola Szewczak-Daniel)
Uczestniczy w realizacji grantu Mobilność 35+ realizowanego w ramach programu „Dialog” ze
środków MNiSW. W latach 2013–2019 przebywał ponadto za granicą w: Max-Planck-Institut
für europäische Rechtsgeschichte (2016), Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl am
Rhein (2017), Bundesarchiv in Berlin (2018), Karlsruher Institut für Technologie (2018),
Generallandesarchiv Karlsruhe (2018), Juristische Fakultät der Georg-August-Universität
Göttingen (2019).
W 2017 r. otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia rektora UMCS za wyróżniającą pracę na
rzecz Uczelni.
MAGDALENA DENEKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych (stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji
UMCS z dnia 14.03.2018 r.)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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Ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” dla studentów II roku stacjonarnych studiów
prawniczych (grupy: VI, VII, VIII i IX) w wymiarze 15 godzin w semestrze zimowym i 30
godzin w semestrze letnim.
Ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” dla studentów II roku niestacjonarnych
(zaocznych) studiów prawniczych (grupa I) w wymiarze 9 godzin w semestrze zimowym i 18
godzin w semestrze letnim.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu prawa cywilnego (dziedzina: nauki społeczne;
dyscyplina: nauki prawne) w postaci monografii, artykułów naukowych i glos.
Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych:
Publikacje przed 2013 r.:
Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010
(wydanie 1, stron 303),
Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012
(wydanie 2, stron 362),
Rozporządzenia prawami jawnymi z księgi wieczystej (art. 9 u.k.w.h.), Przegląd Sądowy 2010,
nr 7 – 8, s. 44 – 64;
Niewłaściwe uznanie roszczenia jako okoliczność powodująca przerwę biegu przedawnienia,
(w): Profesor Aleksander Wolter. W 105. rocznicę urodzin, red. M. Grochowski, Lublin 2010, s.
47 – 59;
Roszczenie o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, Monitor Prawa
Bankowego 2011, nr 6, s. 63 – 80;
Publikacje od 2013 r.:
Uczestnictwo współwłaścicieli nieruchomości lokalowej w podejmowaniu uchwał dotyczących
zarządu nieruchomością wspólną, Annales UMCS 2013, Sectio G, Ius, vol. LX, 1, Lublin 2013,
s. 7 – 19;
Umowna zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość należącą
do majątku wspólnego małżonków, Acta Iuris Stetinensis 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego 2014, nr 821 (tytuł zeszytu: „Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich
nowelizacjach”), Szczecin 2014, s. 185 – 204;
Współwłasność łączna (wybrane zagadnienia), (w:) „Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i
stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego
Ignatowicza” (red. M. Nazar), Lublin 2015, s. 51 – 63,
Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej. Glosa do postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. (II CSK 230/16), Orzecznictwo Sądów Polskich 2019,
nr 6, poz. 59, s. 39 – 52.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie zajęć (ćwiczeń) na II roku stacjonarnych i
niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” (od
2008 r.) oraz opiekę nad praktykami realizowanymi przez studentów III, IV i V roku
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stacjonarnych studiów prawniczych sprawowaną w roku akademickim 2018/2019.

BARBARA DUDZIK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr nauk prawnych – 2009 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych – wykład kierunkowy, prawo
stacjonarne, 15 godz.
2. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych – wykład kierunkowy, prawo
niestacjonarne, 18 godz.
3. Wybrane zagadnienia kontroli prawomocnych orzeczeń w procesie karnym – wykład
monograficzny, prawo zaoczne, 15 godz.
4. Postępowanie karne – ćwiczenia – 3 grupy (3 x 45 godz. = 135 godz.)
Charakterystyka dorobku naukowego
Moja praca naukowa dotyczy dyscypliny naukowej: nauki prawne.
1. Zrealizowałam projekt dot. Praktycznych aspektów współpracy międzynarodowej w sprawach
karnych w ramach stażu naukowo – badawczego w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie w
jednostce zajmującej się obrotem prawnym z zagranicą (IV – VI 2019r.).
2. Pobyt badawczy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa
Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim, listopad 2019r.
3. Wznowienie postępowania sądowego w świetle ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania
karnego (zagadnienia wybrane) [w:] Verba volant, scripta manent, proces karny, prawo karne
skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Księga pamiątkowa poświęcona
Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017r.
4. Problematyka terminów w procesie karnym w kontekście jego formalizmu [w:]
W
kierunku odformalizowania postępowania sądowego, red. D. Gil, Lublin 2017,
s. 58 – 66.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku Prawo w formie ćwiczeń oraz wykładu
kierunkowego i monograficznego. Byłam również przez dwa lata opiekunem praktyk
zawodowych na kierunku prawo stacjonarne.
Osiągnięcia dydaktyczne:
1. Dwa rozdziały w podręczniku Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym (red. K.
Dudka, Warszawa 2012): Postępowanie przyspieszone i Postępowanie w przedmiocie wydania
wyroku łącznego.
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2. Współautorstwo publikacji Przebieg procesu karnego. Repetytorium, Lublin 2013r. (dwa
rozdziały: Postępowanie odwoławcze, Nadzwyczajne środki zaskarżenia).
3. Opiekun praktyk studenckich na kierunku prawo stacjonarne w latach 2016/ 2017 oraz
2017/2018 (III, IV i V rok).
4. Pomysłodawca i przewodnicząca jury I Wydziałowego Konkursu Wiedzy nt. współpracy
międzynarodowej w sprawach karnych „Sprawiedliwość ponad podziałami”, 31 marca 2014r. (I
etap), 8 kwietnia 2014r. (II etap), skierowanego do studentów prawa.
5. Podczas zajęć wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte podczas kursu Moderator Design
Thinking, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany UMCS (2019).
6. Podczas zajęć wykorzystuję wiedzę i umiejętności nabyte podczas kursu szybkiego czytania i
technik szybkiego zapamiętywania (2014), organizowanego przez Fundację Skrzydła w
Lublinie.
7. Podczas zajęć wykorzystuję wiedzę i umiejętności nabyte podczas III Forum Edukacji Realnej
(16 – 17 listopada 2018r. w Lublinie), którego współorganizatorem był UMCS.

ANNA FERMUS-BOBOWIEC
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne, rok uzyskania
stopnia naukowego: 2008
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Historia prawa polskiego – Prawo stacjonarne I r. – ćwiczenia: 4 grupy - łącznie 120 godz.;
Powszechna historia prawa – Prawo niestacjonarne I r. – wykład – 30 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje w szczególności zagadnienia z zakresu historii prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem dziejów instytucji prawa cywilnego, zagadnień kredytu
długoterminowego oraz prawa mieszkaniowego Polski Ludowej.
Wybrane publikacje:
Z problematyki najmu lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej, Z Dziejów Prawa, t. 7 (15),
Katowice 2014, s. 257 – 278;
Prawo karne w służbie ideologii i jako narzędzie eksterminacji na przykładzie prawa karnego dla
Polaków i Żydów na terenach wcielonych do III Rzeszy, [w:] Druga wojna światowa. Wybrane
zagadnienia konfliktu międzynarodowego, red. W. Kozyra, I. Lasek – Surowiec, A. M. Zaręba,
Chełm 2015, s. 195 – 204 (współautor: M. Szewczak – Daniel);
Problem „kwaterunku” lokali mieszkalnych w ustawodawstwie i nauce Polski Ludowej, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Nr 104, seria:
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Administracja i Zarządzanie (31) 2015, Siedlce 2015, s. 49 – 70.
Zasady słuszności w kodeksie zobowiązań, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska,
sectio G, t. LXIII, nr 2 (2016), s. 43 – 56 (współautor: M. Szewczak – Daniel);
Quasi biurokratyczny aparat zarządu towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim
na przykładzie Towarzystwa Kredytowego miasta Lublina, [w:] Dzieje biurokracji, t. VI, red. T.
Bykova, A. Górak, G. Smyk, Lublin 2016, s. 505 – 516;
Od ryczałtu odszkodowania do miarkowania – kompensacyjny charakter kary umownej w
prawie polskim na tle rozwiązań przyjętych w XIX – wiecznym prawie cywilnym, Studia
Iuridica Lublinensia, t. XXV, nr 3 (2016), Lublin 2016, s. 287 – 299.
Od „kwaterunku” do wolnego runku mieszkaniowego – od prawa Polski Ludowej do rozwiązań
III Rzeczypospolitej, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno – prawnej, pod red. D.
Szpopera, P. Dąbrowskiego, Gdańsk – Olsztyn 2017, 149 – 163.
Instytucje miejskiego kredytu hipotecznego w Królestwie Polskim jako przyczynek do dyskusji
o modelu organizacyjnym kredytu hipotecznego w Polsce, Roczniki Nauk Prawnych, t. XXVIII,
nr 2 (2018), Lublin 2018, s. 19 – 32.
Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu
działania administracji, Zeszyty Naukowe KUL, t. 61, nr 4 (2018), Lublin 2018, s. 125 – 140.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Doświadczenie i dorobek dydaktyczny wiąże się z prowadzeniem zajęć z historii prawa
polskiego oraz z powszechnej historii prawa (wykłady, ćwiczenia). W ramach aktywności
dydaktycznej przygotowane zostały teksty źródłowe: Powszechna historia ustroju. Wybór
Źródeł, PWN Warszawa 2015 (współautor: A. Bereza, G. Smyk, Wiesław P. Tekely, Wojciech
Witkowski), będące materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi na potrzeby prowadzonych
zajęć z powszechnej historii prawa. Ponadto, na potrzeby absolwentów kierunku prawo
przygotowana została publikacja: Aplikacyjna ścieżka dostępu do zawodu radcy prawnego piecza samorządu radców prawnych a sfera kompetencji państwa, [w:] Samorządy w procesie
decentralizacji władzy publicznej, pod red. M. Chrzanowskiego, J. Sobczaka, Lublin 2017, s.
213 – 228 (współautor: S. Pilipiec).
Inne:
- warsztaty dla studentów w ramach Dni Edukacji Prawniczej listopad 2017 r.
- opiekun dwuosobowej reprezentacji studentów WPiA UMCS na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Historyczno – Prawnej im. Michała Sczanieckiego, Katedra Historii Prawa Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 25 maja 2018 r. (siódme miejsce);
- opiekun dwuosobowej reprezentacji studentów WPiA UMCS na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Historyczno – Prawnej im. Michała Sczanieckiego, Instytuy Historii Prawa Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 31 maja 2019 r. (czwarte miejsce).

WŁODZIMIERZ GOGŁOZA
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Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych – 2007 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Technologia Informacyjna – wykład z przedmiotu podstawowego
Komparatystyka prawnicza – wykład monograficzny
Charakterystyka dorobku naukowego
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół policentrycznych systemów prawnych,
empirycznych badań nad stanami natury, ustroju polityczno-prawnego średniowiecznej Islandii
oraz technologicznych aspektów prawa do prywatności.
Najważniejsze
publikacje
od
2013
roku:
Anarchist Visions of the Medieval Icelandic Non-State Socio-Political Order – an Outline of a
Critique, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2018; T. 11, zeszyt specjalny, wersja
anglojęzyczna, s. 47–67;
Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy
angloamerykańskiej kultury prawnej, "Miscellanea Historico-Iuridica" nr 15 (2) 2016, s. 169192;
From the Constitutional Abolitionism to the Abolition of the Constitution: Lysander Spooner on
Freedom, Slavery and the Limits of the Social Compact, "Res Publica. Revista de Historia de las
Ideas Políticas" nr 19 (2) 2016, s. 477-502;
Analityczny anarchizm - cele, przedmiot i metody badań empirycznych nad stanami natury [w:]
I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Myślenie o polityce i prawie przedmiot, metoda, perspektywa, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 209-232;
Policentryczny porządek konstytucyjny - zarys historii idei [w:] M. Maciejewski, M. Marszał,
M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu
Wrocławskiego
2014,
s.
345-361;
Świadczenie pomocy prawnej na Islandii, [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w
państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej
Izby Radców Prawnych 2014, s. 81-101;
Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [w:] R.
Borysławski, M. Kubisz, A. Bemben, J. Jajszczok, J. Gajda (red.), Kryptohistorie. Ukryte i
utajnione narracje w historii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 169185;
Cypherpunks, Wikileaks i widmo kryptograficznej anarchii, [w:], M. Marczewska-Rytko (red.),
Haktywizm - cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja,
Lublin:
Wydawnictwo
UMCS
2014,
s.
203-225;
Przyjęte do druku:
The Social Status of Women in the Old Icelandic Laws [w:] R. Gogosz, T. Zielińska (eds.),
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Grettir's Little Sword. Constructing Masculinity in Old Norse Society, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019;
Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu do "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Historyczne"
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji od 2003 roku. Do 2007 roku w charakterze
asystenta, później na stanowisku adiunkta. W roku akademickim 2010/2011 przebywał na stażu
badawczym (post-doc) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Islandzkiego w Rejkiawiku (pobyt
finansowany z indywidualnego grantu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Członek Zespołu
do spraw powołania kierunku Prawno-biznesowego i Prawno-menadżerskiego.
Wyniki ankiet oceny zajęć prowadzonych na kierunku prawo (dane z systemu USOS):
Technologia informacyjna
2016/2017
–
4.91
(skala
1-5)
2017/2018 – 5.44 (skala 1-6)
2018/2019 - 5.67 (skala 1-6)
Komparatystyka prawnicza
2015/2016 4.97 (skala 1-5)
2016/2017
4.91
(skala
1-5)
2017/2018 5.96 (skala 1-6)
2018/2019 6.0 (skala 1-6)
AGNIESZKA GOLDISZEWICZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne/Doktor nauk prawnych - 2012; Magister prawa 2007
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia: prawo handlowe (kierunek: prawo dzienne IV rok) -1 grupa-15/Z +30/L=45
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk społecznych a także w dyscyplinie nauki
prawne. Problematyka prowadzonych prac badawczych koncentruje się wokół tematyki prawa
handlowego i cywilnego.
Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą:
A. Goldiszewicz, Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej, Warszawa 2013, ss. 264;
4 rozdziały w monografii naukowej: Umowa o prace projektowe, umowa deweloperska, umowa
timeshare, umowa o generalną realizację inwestycji) A. Goldiszewicz (w :), A. Kidyba (red.)
Biblioteka prawa handlowego. Pozakodeksowe umowy handlowe, wyd. 1 Warszawa 2013 (wyd.
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2 Warszawa 2018);
Umowa o roboty budowlane, A. Goldiszewicz (w:), A. Kidyba (red.) Biblioteka prawa
handlowego. Kodeksowe umowy handlowe, Warszawa 2014, Rozdział 4, s.211-279 (wyd. 2
Warszawa 2018, Rozdział 5, s. 79-106.)
3 rozdziały w monografii naukowej: Umowa o prace projektowe, umowa deweloperska, umowa
o roboty budowlane) A. Goldiszewicz (w :), A. Kidyba (red.) Biblioteka prawa handlowego.
Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory, komentarze, orzecznictwo, wydanie 1-Warszawa
2015 (wydanie 2 Warszawa 2018);
Skutki braku wpisu do rejestru powołanego członka zarządu spółki kapitałowej, A.
Goldiszewicz (w:), A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, B. Sołtys, M. Skory (red.), Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi „Ius est ars boni et aeqi”,
Wrocław 2018, s. 243-251;
Goldiszewicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2017 r., IV CSK 143/16,
Glosa 2018 r., Nr 2, s. 32-37 ISSN 1233-4634
Goldiszewicz A. , Skutki zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce
komandytowo-akcyjnej –glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z 6.06.2018 r., I SA/Po 290/18, Glosa 2019., Nr 3, s. 72-78; ISSN 1233-4634;
A. Goldiszewicz, Kilka uwag na temat możliwości rozwiązania spółki przy wykorzystaniu
wzorca uchwały udostępnianego w systemie teleinformatycznym, MoP 2016, Nr 13, s.696-701
A. Goldiszewicz, Wybrane problemy na tle konstytutywnych i deklaratoryjnych wpisów do
rejestru osobowych spółek prawa handlowego, MoP 2017, Nr 12, s., s. 628-634;
odbycie dwóch stażów naukowych, połączonych z kwerendą biblioteczną :
w lipcu 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie;
w dniach 16 listopada -15 grudnia 2018 r. (z przerwą w dniach 22 -27 listopada 2018 r.) na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Na Wydziale Prawa i Administracji zatrudniona na stanowisku naukowo-dydaktycznym od
października 2007 r.
Do najważniejszych osiągnięć dydaktycznych należą:
październik 2013 r. –przyznanie indywidualnej nagrody III stopnia Rektora UMCS w Lublinie
za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2012/2013;
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego (wykładów,
ćwiczeń, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Prawo handlowe, Zarys
prawa handlowego, Wstęp do praw handlowego, Prawne instrumenty wspierania
przedsiębiorców, Ochrona konsumenta w obrocie gospodarczym, Podmioty non profit Prawo
spółdzielcze);
Promotor 5 prac licencjackich i recenzent 3 prac licencjackich.
Uczestnictwo w organizacji Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego na
WPiA UMCS w Lublinie
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Prowadzenie wykładów w ramach II, III i IV edycji Podyplomowych Studiów Ochrona Danych
Osobowych, organizowanych przez WPiA UMCS w Lublinie z przedmiotu: Rodzaje danych
osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe;
Sprawowanie funkcji Kierownika Studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych,
organizowanych przez WPiA UMCS w Lublinie w roku akademickim 2018/2019

MARCIN GOŁĘBIOWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych, 2019
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo konstytucyjne (45 godz.), prawo stacjonarne, II rok
Charakterystyka dorobku naukowego
Wykaz publikacji naukowych
Gołębiowski M., Kompetencje Prezydenta Ukrainy wobec Rady Najwyższej (monografia
złożona do druku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej))
Gołębiowski M., Udział parlamentu w procesie zmiany Konstytucji Ukrainy. Założenia
konstytucyjnej reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie, w: Przegląd Prawa
Konstytucyjnego (złożony do druku)
Gołębiowski M., Rola i kompetencje Prezydenta Ukrainy w zakresie kształtowania reżimu
prawnego ochrony cyberprzestrzeni. Analiza teoretycznoprawna regulacji prawnych z zakresu
cyberbezpieczeństwa Ukrainy, w: Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Nr
1, Lublin 2019
Gołębiowski M., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta Ukrainy, w: Przegląd Prawa
Konstytucyjnego, Nr 4 (44), Toruń 2018
Gołębiowski M., Повноваження в сфері законотворчості президентів України та
Республіки Польща: порівняльно-правовий аналіз, w: Наукові записки Інституту
законодавства Верховної Ради України, Інститут законодавства Верховної Ради України,
Nr 3/2018, Київ 2018
Gołębiowski M., Własne fundusze stypendialne jako element systemu wspierającego studentówsportowców, w: Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne, J. Kosowski (red.), Lublin
2018
Gołębiowski M., Rozwój kultury fizycznej w szkole wyższej w świetle współczesnego systemu
zapewniania jakości kształcenia, w: Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne, J.
Kosowski (red.), Lublin 2018
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Udział w konferencjach/wyjazdy naukowe:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Samorząd a parlament – reprezentacja,
prawotwórstwo i współpraca”, Lublin 26 kwietnia 2019 r. (wygłoszony referat pt. „Udział
parlamentu w reformie samorządu terytorialnego w Ukrainie”)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach
hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa”, Kijów 18 maja 2018 r.
Kwerenda naukowa w The London School of Economics and Political Science, Londyn
Granty/Projekty naukowe:
Złożenie grantu w konkursie PRELUDIUM organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki
(czerwiec 2018 r.)
Udział w realizacji projektu INTER-PRO-UMCS" - wsparcie uczelnianych struktur związanych
z absorpcją środków finansowych na badania, finansowanego ze środków NCBiR.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
.
Dr Marcin Gołębiowski od 2017 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i
Administracji UMCS (przedmioty: prawo konstytucyjne, konstytucyjny system organów
państwa). W roku akademickim 2018/2019 był członkiem zespołu ds. przygotowania nowego
kierunku studiów II stopnia: prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Jest również
koordynatorem czterech projektów o charakterze edukacyjnym finansowych ze środków
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prowadzi zajęcia anglojęzyczne na Wydziale
Politologii (studia II stopnia na kierunku International Relations).

WOJCIECH GRALIŃSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych, 2002 r.

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019

Międzynarodowy obrót prawny w sprawach cywilnych (od III do V roku stacjonarnych: 30 WY,
6 grup x 15 CA = 90 CA;
Ustrój organów ochrony prawnej (II rok niestacjonarnych): 9 CA;
Seminarium magisterskie (IV rok stacjonarnych): 60 SM;
Seminarium magisterskie (współdzielone z prof. Demendeckim): 20 SM
Charakterystyka dorobku naukowego
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„Jurysdykcja krajowa sądów polskich jako przesłanka procesowa” (w:) „Aequitas sequitur
legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego”, red.: K.
Flaga-Gieruszyńska, G.Jędrejek, C.H.Beck 2014, ss. 137 - 145, ISBN: 978-83-255-6737-8;
„Udział organizacji pozarządowych w procesie cywilnym” (w:) „Pro Scientia Iuridica”, Lublin
2014 r., ss. 105 – 125, ISBN: 978-83-64800-00-9;
„Wybrane problemy dotyczące wykładni dokonywanej przez sądy polubowne w sprawach z
zakresu międzynarodowego obrotu prywatnoprawnego” (w:) „Wykładnia operatywna prawa –
perspektywa teoretyczna i dogmatyczna”, red.: L.Leszczyński, A.Szot, Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2017, ss. 199-213; ISBN: 978-83-8019-622-3
„Znaczenie zasady równouprawnienia stron w procesie cywilnym”, Studia Iuridica Lubliniensia,
Vol. XXV, 1 „Zasady prawa w gałęziowej strukturze systemu prawa. Studium dogmatycznoporównawcze”, red. L.Leszczyński, Lublin 2016, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 1731-6375;
współautorka J.Bodio;
„Kilka uwag o statusie radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej”, Przegląd Sądowy 2017r., nr 11-12, ss. 153-166; ISSN 0867-7255. 11 PUNKTÓW;
współautorka J.Bodio;
„Ewolucja zakresu kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej”, Rejent 2018
r., nr 2 (322), ss.19 - 41; ISSN 1230-669X.; 8 PUNKTÓW; współautorka J.Bodio;
„Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach
cywilnych przez sąd polski – analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda”, , Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-20-4, współautorzy: Paweł Czubik,
Tomasz Demendecki (red.), Mateusz Derdak, Maciej Muzyka
Wszystkie ww. publikacje wg aktualnie obowiązującej klasyfikacji mieszczą się w dziedzinie
nauk społecznych, w dyscyplinie nauk prawnych.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Przeprowadzenie w roku 2018 w ramach programu Erasmus Plus 8 godzin wykładów nt.
„Zastępstwo sądowe Skarbu Państwa w Polsce”, 2 godzin ćwiczeń nt. „Modele sądowego
zastępstwa państwa w postępowaniu cywilnym” oraz 2 godzin konsultacji dla studentów
Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego.
Członkostwo w roku 2018/19 w Zespole programowym przygotowującym uruchomienie
nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek Prawnoadministracyjny pierwszego i drugiego stopnia.
Członkostwo w Zespołach programowych przygotowujących wnioski do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego uwieńczone uzyskaniem przez Wydział Zamiejscowy UMCS
w Puławach uprawnień do prowadzenia następujących kierunków studiów:
- w roku akad. 2014/15 Agrochemia - studia inżynierskie pierwszego stopnia,
- w roku akad. 2016/17 Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie,
- w roku akad. 2017/18 Wychowanie fizyczne – studia licencjackie pierwszego stopnia
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AGATA GRUDZIŃSKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne, rok uzyskania
stopnia naukowego 2015.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo stacjonarne: Historia doktryn polityczno-prawnych – 5 grup, ćwiczenia (30 godz.)
Etyka prawnicza – 6 grup (15 godz.)
Prawo niestacjonarne: Historia doktryn polityczno-prawnych – 1 grupa, ćwiczenia (12 godz.)
Charakterystyka dorobku naukowego
Mój dorobek naukowy obejmuje w szczególności zagadnienia związane z polską myślą
polityczną i prawną XIX i XX w., które mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina
nauki prawne. Efektem badań w tym zakresie była obrona doktoratu z zakresu doktryn
politycznych i prawnych w dniu 8 stycznia 2015 roku, temat pracy: „Koncepcje prawne
Aleksandra Mogilnickiego. Prawo i prawnicy”. W obszarze dorobku naukowego znalazła się
także problematyka zasad etycznych adwokatów, a także utopijnej myśli politycznej.
1) „Ethics of Polish Barr Association in the Interwar Period According to A. Mogilnicki”,
“Studia Iuridica Lublinensia”, 2016, vol. XXV, z. 3, s. 335-345.
2) Komentarz do art. 118-122 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w: „Prawo o szkolnictwie
wyższym. Komentarz praktyczny” pod. red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa
2015 r., s. 171-177.
3) Rozdział w monografii:
„Niezależność polskiej adwokatury w dwudziestoleciu
międzywojennym w poglądach A. Mogilnickiego” w: „Samorząd w myśli politycznej i prawnej”
Monografia zbiorowa pod red. M. Marszał, P. Fiktus, Wrocław 2017 r, s. 225-234.
4) „The Issues of Criminal Policy in the Interwar Period in Poland”, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2018/4 /9-18, s. 9-18.
5) „W poszukiwaniu racjonalnej organizacji społeczeństwa. Tomasz More, Robert Owen, a
praktyka kibuców”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, nr 2, s. 147-163.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W ramach pracy dydaktycznej od 13 lat prowadzę wykłady i ćwiczenia na Wydziale
Prawa i Administracji, uzyskując przykładowo w ostatnim roku akademickim sumaryczną ocenę
zajęć przez studentów: 5.65 (dane uzyskane z systemu USOS UMCS]. Sprawuję opiekę
naukową nad doktorantką w charakterze promotora pomocniczego.
1) Opracowuję co roku autorskie prezentacje multimedialnych na potrzeby ćwiczeń celem
wizualizacji i systematyzacji przekazywanych treści.
2) Byłam w 2017 Członkiem Jury wydziałowego konkursu wiedzy z historii doktryn
politycznych i prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
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JANUSZ JAROSZYŃSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr n. praw. – od 2012 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Przedmioty – Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – 120 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego e wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć od 2013 roku, wraz ze wskazaniem dat uzyskania
(publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych
projektów
badawczych,
nagród
krajowych/międzynarodowych
za
osiągnięcia
naukowe/artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do
ocenianego kierunku i prowadzonych na nim zajęć.
Brain functional reserve in the context of neuroplasticity after stroke. [AUT.] JAN
DĄBROWSKI*,
ANNA
CZAJKA,
JUSTYNA
ZIELIŃSKA-TUREK,
JANUSZ
JAROSZYŃSKI, MARZENA FURTAK-NICZYPORUK, ANETA MELA, ŁUKASZ A.
PONIATOWSKI, BARTŁOMIEJ DROP, MAŁGORZATA DOROBEK, MARIA
BARCIKOWSKA-KOTOWICZ, ANDRZEJ ZIEMBA. Neural Plast. [online] 2019 vol. 2019
art. ID 9708905, s. 1-10, bibliogr. poz. 123, [przeglądany 1 marca 2019]. Dostępny w:
https://doi.org/10.1155/2019/9708905. DOI: 10.1155/2019/9708905
The direct and indirect costs of epilepsy in Poland estimates for 2014-2016 years. [AUT.]
ANETA MELA*, ANNA STANISZEWSKA, WITOLD WRONA, ŁUKASZ A.
PONIATOWSKI, JANUSZ JAROSZYŃSKI, MACIEJ NIEWADA. Expert Rev.
Pharmacoecon. Outcomes Res. 2019 vol. 19 nr 3 s. 353-362, bibliogr. poz. 38. DOI:
10.1080/14737167.2019.1533817
Odpady cytostatyczne i cytotoksyczne - zasady postępowania w Polsce.(Cytostatic and cytotoxic
waste - rules of conduct in Poland.). [AUT.] MARZENA FURTAK-NICZYPORUK, JANUSZ
JAROSZYŃSKI, ANETA MELA, ANNA STANISZEWSKA*, JOWITA PIOTROWSKA,
AGNIESZKA ZIMMERMANN, ANNA CZAJKA-BEŁZ, PIOTR DREHER, JAN
DĄBROWSKI, LUCYNA KAPKA-SKRZYPCZAK. Med. Pr. 2019 t. 70 nr 3 s. 377-391,
bibliogr. poz. 59, sum. DOI: 10.13075/mp.5893.00827
Off-label use of medicinal products - legal rules and practices. [AUT.] JANUSZ
JAROSZYŃSKI, ANETA MELA, MARZENA FURTAK-NICZYPORUK, ŁUKASZ A.
PONIATOWSKI,
JAN
DĄBROWSKI,
ANNA
CZAJKA-BEŁZ,
AGNIESZKA
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ZIMMERMANN, PIOTR DREHER, BARTŁOMIEJ DROP, ANNA STANISZEWSKA*. Acta
Pol. Pharm. 2019 vol. 76 nr 4 s. 621-628, bibliogr. poz. 29. DOI: 10.32383/appdr/105795
Nowe zawody medyczne - asystent lekarza i asystent pielęgniarski - szansą i wyzwaniem dla
systemu ochrony zdrowia w Polsce.(New medical professions - assistant physician and nursing
assistant - both an opportunity and challenge for the health care system in Poland.). [AUT.]
MARZENA FURTAK-NICZYPORUK*, JOANNA FELICKA, JANUSZ JAROSZYŃSKI,
PIOTR DREHER, MAREK KOS, LUCYNA KAPKA-SKRZYPCZAK. Hygeia Public Health
2019 t. 54 nr 1 s. 23-29, bibliogr. poz. 45, sum.
Mechanizmy dostępu do niezarejestrowanych metod leczenia w Polsce. [AUT.] ANETA
MELA, JANUSZ JAROSZYŃSKI. Farm. Pol. 2018 t. 74 nr 9 s. 557-562, bibliogr. poz. 25, sum.
Nadzór administracyjny nad reklamą farmaceutyczną. [AUT.] MARZENA FURTAKNICZYPORUK, JANUSZ JAROSZYŃSKI. Farm. Pol. 2017 t. 73 nr 9 s. 533-536, bibliogr.
Definition of medical error and physicians’ interest in changes in the law. [AUT.] RENATA
HUSARZ, ANNA JUREK, JANUSZ JAROSZYŃSKI, MARZENA FURTAK-NICZYPORUK,
ANETA MELA. J. Educ. Health Sport 2018 vol. 8 nr 7 s. 148-158, bibliogr. DOI:
10.5281/zenodo.1294909
Doctor-patient confidentiality - right and duty of a doctor in law regulations. [AUT.] JANUSZ
JAROSZYŃSKI, RENATA HUSARZ, ANNA JUREK, ANETA MELA. J. Educ. Health Sport
2018 vol. 8 nr 3 s. 444-452, bibliogr. poz. 24. DOI: 10.5281/zenodo.1207230
Komercjalizacja i konsolidacja szpitali w opiniach pacjentów.(Patients’ opinions on the
commercialisation and consolidation of hospitals.). [AUT.] MARZENA FURTAKNICZYPORUK*, JANUSZ JAROSZYŃSKI, KATARZYNA KUKURYKA. Pol. Prz. Nauk
Zdr. 2018 nr 4 s. 432-438, bibliogr. sum, [Mylnie wydr. tyt. Komercjalizacji a]. DOI:
10.20883/ppnoz.2018.63
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Studia podyplomowe „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” na
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – utworzenie studiów, autorskie przygotowanie
programu, rekrutacja słuchaczy, organizacja toku nauczania, objęcie funkcji Kierownika
studiów.
Przygotowanie nowego programu/przedmiotu na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym
– „Prawo medyczne” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Obecnie w trakcie
procedowania i zatwierdzania przez Senat Uczelni.
Wykłady na 2 Konferencjach Naukowo-Szkoleniowa "Paragrafy w medycynie" w 2016 i 2017
roku, dotyczące tematyki stosowania leków off label oraz korupcji w ochronie zdrowia.
Wykład dla studentów European Medical Students Association – w dniach
1113.03.2016r Lublin, Polska
Wykład dla studentów III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – „Komunikacja
– wyzwaniem współczesnej medycyny”. Lublin, 18 listopada 2017r.
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SEBASTIAN KIDYBA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
DOKTOR NAUK PRAWNYCH - ASYSTENT
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy – 2018/2019
Prawo w politykach publicznych – konwersatorium – 60 h (stacjonarne)
Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami – ćwiczenia – 9 h (niestacjonarne)
Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami – wykład – 30 h (stacjonarne)
Semestr letni – 2018/2019
Prawo handlowe w praktyce menadżera – ćwiczenia – 9 h (niestacjonarne)
Prawo handlowe w praktyce menadżera – wykład – 18 h (niestacjonarne)
Wstęp do prawa handlowego – ćwiczenia – 9 h (niestacjonarne)
Prawo kontraktowe – ćwiczenia – 18 h (niestacjonarne)
Pozakodeksowe umowy handlowe – wykład - 18 h (niestacjonarne)
Pozakodeksowe umowy handlowe – wykład – 30 h (stacjonarne)
Seminarium magisterskie – 10 h (stacjonarne)
Seminarium dyplomowe – 10 h (stancjonarne)
Seminarium dyplomowe – 10 h (stancjonarne)
Seminarium dyplomowe – 9 h (stanjonarne)
Charakterystyka dorobku naukowego
Obrona doktoratu w 2015 roku pt.” Zawiązanie spółek osobowych”
Od 2013 roku do obecnie – publikacje w licznych renomowanych czasopismach i komentarzach
naukowych, m. In. W przeglądzie prawa handlowego, meritum - prawo spółek, system prawa
handlowego – prawo spółek handlowych
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
J.W

GRZEGORZ KOKSANOWICZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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Prawo o partiach politycznych – 15 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Aktywność naukowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z nauką prawa
konstytucyjnego oraz problematyką samorządu terytorialnego i zawodowego. Podstawowe
kierunki prowadzonej aktywności naukowej koncentrują się wokół następujących obszarów:
prawo parlamentarne (funkcjonowanie Sejmu, status kierowniczych organów izby, rola partii
politycznych w Sejmie), problematyka wyborów w samorządzie terytorialnym i zawodowym
radców prawnych, kwestie związane ze stanowieniem i stosowaniem prawa jak również
zagadnienia sytemu konstytucyjnego Republiki Bułgarii.
G. Koksanowicz, „Kluby poselskie w strukturze i pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 328;
G. Koksanowicz, Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych, „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2019;
G. Koksanowicz, Termin na wniesienie protestu wyborczego w procedurze weryfikacji
ważności wyborów samorządowych w Polsce na gruncie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –
Kodeks wyborczy, „Teka Komisji Prawniczej” 2018, Tom XI, nr 1, s. 113-127;
G. Koksanowicz, Kluby parlamentarne w normach statutowych partii politycznych (Uwagi na
tle statutów partii obecnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji), „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego” 2018, nr 5, s. 93-106;
G. Koksanowicz, Evolution of the constitutional and legal position of the Marshal of the Sejm of
the Republic of Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6, s. 105-115;
G. Koksanowicz, Selected Aspects of the Application of the Constitution’s Provisions by the
Sejm of the Republic of Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 6, s. 235-251;
G. Koksanowicz, Zasady podziału władzy w Bułgarii, [w:] Zasady podziału władzy we
współczesnych państwach Europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016;
G. Koksanowicz, Weryfikacja prawidłowości procesu wyborczego w okręgowych izbach
radców prawnych - rola organów samorządu i Sądu Najwyższego, [w:] Samorząd a prawo do
sądu, red. J. Sobczak, Lublin 2016, s. 103-112;
G. Koksanowicz, Ewolucja organów kierowniczych Sejmu w okresie transformacji ustrojowej
1989-1997, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej,
red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 289-298;
G. Koksanowicz, Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS,
Lublin 2014, ss. 211
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Doświadczenie dydaktyczne na kierunku Prawo, obejmuje prowadzenie wykładu z przedmiotu:
Prawo o partiach politycznych oraz ćwiczeń z przedmiotu: prawo konstytucyjne.
Współautorstwo podręcznika pt. Konstytucyjny system organów państwowych (G.
Koksanowicz, rozdział: Organy władzy ustawodawczej, [w:] Konstytucyjny system organów
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państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015, s. 145-181).

JAKUB KOSOWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych, rok uzyskania 2010.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Postępowanie karne - ćwiczenia 1 grupa 30 godzin,
Prawo sportowe – wykład monograficzny 15 godzin.
Charakterystyka dorobku naukowego
Na dotychczasowy dorobek naukowy składa się ponad 60 publikacji naukowych z dyscypliny
prawo obejmujących swą materią postępowanie karne, w szczególności prawa i obowiązki
uczestników postępowania oraz formalizm procesowy, a także postępowanie dyscyplinarne oraz
prawo sportowe. Dorobek ten obejmuje zarówno monografie, jak i rozdziały w monografiach,
artykuły, glosy oraz komentarze.
Najważniejsze osiągnięcia:
- kierowanie realizacją grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Nr projektu N
RSA4 04354
- autorstwo monografii Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16
k.p.k., Warszawa 2011, Wolters Kluwer Polska, ss. 386
- autorstwo monografii Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi, Warszawa 2012, Wolters Kluwer Polska, ss. 222
- redakcja naukowa monografii:
Dudzik B, Kosowski J., Nowikowski I. (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym. tom I,
Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, ss. 461.
Dudzik B., Kosowski J., Kruk E., Nowikowski I. (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym.
tom II, Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, ss. 347.
Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno- prawne, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
Libropolis, Lublin 2018, ss. 396.
- autorstwo glos:
Glosa do postanowienia SN z dnia 16 listopada 2011 r., III KZ 75/11, Orzecznictwo Sądów
Polskich 2/2014, s. 250-255
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2014 r., V KZ 34/14,
Orzecznictwo Sądów Polski 2015, nr 9, s. 1222-1228
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2016 r. (II AKz
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219/16), Studia Iuridica Lublinensia 2017, t. XXVI, s. 151-156
- autorstwo artykułu: Mediacja w sporach sportowych (Mediation in Sports- Related Disputes,
Studia Iuridica Lublinensia t. 27, s. 215-227. (w języku angielskim)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Na doświadczenie dydaktyczne składa się prowadzenie rokrocznie około 500 godzin zajęć
dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń, seminariów z zakresie postępowania karnego, postępowań
dyscyplinarnych oraz prawa sportowego.
Najważniejsze osiągnięcia:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym seminariów dyplomowych, wypromowanie ponad
50 licencjatów i magistrów.
- recenzowanie wniosków w projekcie Diamentowy Grant
- opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Prawa Sportowego
- Uczelniany Koordynator „Programu dwutorowej kariery UMCS”
- współautorstwo repetytorium „Przebieg procesu karnego” (wraz z B. Dudzik), Lublin 2013
- współautorstwo podręcznika: B. Dobosiewicz, K. Dudka, B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, M.
Mozgawa-Saj, P. Strzelec, Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym, K. Dudka
(red.), Warszawa 2012, Wolters Kluwer Polska, ss. 168, s. 19-42.
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2018

JAROSŁAW KOSTRUBIEC
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr, dziedzina nauk społecznych, nauki prawne – 2005 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku – wykład (15 godz.)
Historia doktryn politycznych i prawnych – ćwiczenia (30 godz.)
Charakterystyka dorobku naukowego
Mój dorobek naukowy obejmuje w szczególności zagadnienia związane z niemiecką oraz polską
myślą polityczną i prawną XIX i XX w., które mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych,
dyscyplina nauki prawne. Efektem badań w tym zakresie było m.in. opublikowanie monografii
dotyczącej doktryny Georga Jellinka oraz artykułów na temat myśli luminarzy niemieckiej nauki
prawa. Odnośnie do przedstawicieli polskiej nauki prawa przedmiotem eksploracji uczyniłem
myśli Grzegorza Leopolda Seidlera oraz doktryny prawne okresu międzywojnia. W obszarze
prezentowanego dorobku naukowego znalazła się także problematyka zasad ustroju
politycznego państwa, ujmowana z perspektywy doktrynalnej.
Wykaz osiągnięć naukowych:
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J. Kostrubiec (2019), Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, ss. 332, ISBN 978-83-8085-866-4.
M. Karpiuk, J. Kostrubiec (2017), Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen,
Wydawnictwo: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 209, ISBN 978-83-62383-89-4.
J. Kostrubiec (2015), Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 200, ISBN 978-83-7784-759-6.
M. Czuryk, J. Kostrubiec (2019), The legal status of local self-government in the field of public
security, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, t. 41, nr 1, s. 33–47.
J. Kostrubiec (2019), Roman Hausner (1883-1947) – wybitny administratywista Polski
międzywojennej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” 2019, Vol.
LXVI, nr 1, s. 141-172; DOI: 10.17951/g.2019.66.1.141-172
J. Kostrubiec (2018), Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the
Matters of Security and Public Order, “Barometr regionalny” 2018, tom 16, nr 5, s. 35-42.
J. Kostrubiec (2016), Ustrój administracji terytorialnej w świetle pierwszych projektów polskiej
doktryny prawniczej u progu odrodzonej Rzeczypospolitej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016,
vol. XXV, nr 3, s. 443-458; DOI: 10.17951/sil.2016.25.3.443
J. Kostrubiec (2015), Der Einfluss des deutschen Gedankens auf doktrinäre Konzepte und
normative Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung in der Zweiten Republik Polen [w:]
Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in
Deutschland, M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, Th.I. Schmidt (red.),
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015, s. 131-142, ISBN 978-83-7520195-6.
J. Kostrubiec (2014), Władza państwowa w ujęciu Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014, Lublin – Polonia, Sectio G, vol. LXI,
1, s. 87-94.
Udział w realizacji polsko-niemieckiego projektu “Policy of dealing with the past - A GermanPolish Dialouge”, 2018, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg; wykonawca;
Udział w realizacji projektu „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, 2012-2014, projekt
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Nr O ROB/0076/03/001; wykonawca.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W ramach pracy dydaktycznej od 18 lat prowadzę wykłady i ćwiczenia na Wydziale Prawa i
Administracji, uzyskując przykładowo w ostatnim roku akademickim sumaryczną ocenę zajęć
przez studentów: 5.69 (liczba osób oceniających – 495) [dane uzyskane z systemu USOS
UMCS]. Pełnię funkcję redaktora naczelnego „Studenckich Zeszytów Naukowych”,
współdziałając w tym zakresie ze studentami-członkami Studenckiego Koła Naukowego
Prawników UMCS. Sprawuję opiekę naukową nad dwoma doktorantami w charakterze
promotora pomocniczego.
Wykaz osiągnięć dydaktycznych:
L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce,
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Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 215-233, ISBN 978-83-264-1470-1.
L. Dubel (red.), J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, M. Łuszczyńska (2010), Historia doktryn
politycznych i prawnych. Testy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010 (wydanie I), ss.
149. ISBN 9788376203522; (Warszawa 2012, wydanie II, ss. 146, ISBN 9788378064084).
Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, M. Czuryk, M. Karpiuk,
J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, ss. 336, ISBN 978-83-7930-737-1.
Opracowanie autorskich prezentacji multimedialnych na potrzeby wykładów i ćwiczeń celem
wizualizacji i systematyzacji przekazywanych treści.
(2018) nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - indywidualna
nagroda III stopnia za działalność organizacyjną; (2015) nagroda Rektora Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie - indywidualna nagroda III stopnia za działalność organizacyjną.
(2019) Członek Wydziałowej Komisji ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej za lata
2017-2020, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; (2013) Członek Komisji ds.
Parametryzacji Uczelni, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
(2018) Członek Jury debaty oksfordzkiej, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
(2017) Członek Jury wydziałowego konkursu wiedzy z historii doktryn politycznych i
prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
PATRYCJA KOZŁOWSKA-KALISZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor nauk prawnych, rok uzyskania - 2006
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo karne- ćwiczenia ( grupy 8 i 9 ) - w wymiarze łącznym 90 godzin
Prawo karne wykonawcze – ćwiczenia ( grupy 1 i 2) - w wymiarze łącznym 30 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Typy zmodyfikowane przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zarys problematyki)
[w:] Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, red. M. Mozgawa, Wolters Kluwer
2013,
Przestępstwo lichwy ( świetle badań empirycznych), współautor A. Szczekala, Prawo w
Działaniu 18/2014
Eutanazja a udział w samobójstwie (uwagi na tle art. 151 k.k.) w: „Eutanazja” pod red. M.
Mozgawy, Wolters Kluwer 2015
Racjonalizacja penalizacji kazirodztwa w: „Kazirodztwo” pod red. M. Mozgawy, wyd. Wolters
Kluwer 2016
Prawo karne materialne. Część ogólna pod red. M. Mozgawy (współautorstwo)
Targnięcie się na własne życie – wybrane zagadnienia dogmatyczne w: Samobójstwo, pod red.
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M. Mozgawy, Wolters Kluwer 2017,
Ustawa o produktach biobójczych w: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu.
Komentarz pod red. M Mozgawy, Woltrers Kluwer 2017,
Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego w: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko
zdrowiu. Komentarz pod red. M Mozgawy, Woltres Kluwer 2017,
Ustawa z 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych, w: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom
przyrody i środowisku. Komentarz pod red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer 2017,
Ustawa z 22.06.2015 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w:
Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz pod red.
M. Mozgawy, Wolters Kluwer 2017,
Ustawa z 7.06.2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym w: Pozakodeksowe przestępstwa
przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz pod red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer
2017,
Przestępstwo nękania – wybrane zagadnienia zbiegu przepisów ustawy w: Stalking pod red. M.
Mozgawy, Wolters Kluwer 2018
Kodeks karny. Komentarz pod red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer 2019 (współautorstwo).
Dorobek naukowy i zainteresowania badawcze obejmują publikacje z zakresu prawa karnego
materialnego, dotyczące wybranych zagadnień części szczególnej i ogólnej prawa karnego oraz
pozakodeksowego prawa karnego.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Doświadczenie i dorobek dydaktyczny na kierunku Prawo obejmuje prowadzenie zajęć ze
studentami z przedmiotów: prawo karne oraz prawo karne wykonawcze. Osiągnięcia
dydaktyczne sprowadzają się do współautorstwa komentarza do kodeksu karnego ( łącznie 9
wydań uzupełnionych i aktualizowanych) oraz podręcznika dla studentów z prawa karnego
materialnego (część ogólna) (łącznie 4 wydania uzupełnione i aktualizowane).

EMIL KRUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych (prawo, prawo administracyjne). Stopień nadany uchwałą Rady
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20
czerwca 2012 r.
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Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo prasowe (wykład monograficzny, 15 godz., semestr letni, w ofercie programowej dla
studentów II-V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). W roku akademickim
2018/2019 wykład prowadzony wyłącznie na studiach stacjonarnych.
Charakterystyka dorobku naukowego
Autor, redaktor i recenzent kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa
administracyjnego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizator kilku krajowych i
międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialności administracyjnej. Uczestniczył
w pracach koncepcyjnych oraz w realizacji wielu projektów dydaktycznych i badawczych, w
tym także współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, funduszy norweskich i funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 2017 r. kieruje projektem badawczym pt.
„Administracyjnoprawna ochrona zwierząt” (ang. „The administrative law model of animal
protection”) objętego wnioskiem zarejestrowanym w systemie Obsługa Strumieni Finansowania
administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji pod numerem 2016/23/D/HS5/01820
i przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (ang.
National Science Centre, Poland) konkursu „SONATA 12” na podstawie decyzji Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki w Krakowie z dnia 16 maja 2017 r. (decyzja nr DEC2016/23/D/HS5/01820, umowa nr UMO-2016/23/D/HS5/01820). Od 2019 r. odpowiedzialny za
realizację zadania International conference „Domestic, European Union and International
Standards in Legal Protection of Animals” finansowanego w ramach umowy Nr 530/PDUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę (decyzja Nr 530/P-DUN/2019). Od 2017 r. redaktor naczelny
czasopisma naukowego „Przegląd Prawa Administracyjnego” (ISSN: 2545-2525, e-ISSN: 26578832) oraz zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Rocznik Samorządowy”
(ISSN: 2300-2662, e-ISSN: 2657-3458). W 2013 r. otrzymał od Rektora UMCS nagrodę
indywidualną III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni. W 2017 r. otrzymał od
Rektora UMCS nagrodę indywidualną III stopnia za pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, które mają istotny wpływ na rozwój Uczelni. W dniu 23 września 2019 r. Rada
Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr.
Emila Kruka do otrzymania nagrody Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (nagroda
indywidualna III stopnia za pozyskanie zewnętrznych środków finansowych).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 2004 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Upoważniony do prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria) na kierunkach: Prawo,
Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawno-biznesowy. Wykładowca studiów
podyplomowych: Administracja publiczna (WPiA UMCS w Lublinie) oraz Podyplomowe
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Studia Administracji (WZ UMCS w Puławach). W latach 2004-2019 przeprowadził na UMCS
7613 godzin zajęć dydaktycznych oraz był promotorem 56 prac licencjackich, 32 prac
magisterskich i 34 prac końcowych. W dniu 23 stycznia 2019 r. uchwałą RW powołany na
promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Pauliny Chały (promotor: prof. dr
hab. Marian Zdyb). W latach 2012-2018 sprawował funkcję opiekuna praktyk studenckich. W
tym okresie sprawował opiekę nad 1893 praktykami. Od 2016 r. opiekun Koła Naukowego
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od roku akademickiego 2013/14 prowadzi na kierunku Prawo
oraz na kierunku Administracja wykład z przedmiotu monograficznego – Prawo prasowe
(uchwałą Rady WPiA z dnia 15 maja 2013 r. przedmiot wprowadzony do programu studiów).
Od 2015 członek Zespołu Programowego, zajmującego się pracami związanymi z utworzeniem
studiów II stopnia kierunek Prawno-menadżerski a następnie zmianami w programie tych
studiów. W latach 2014-2015 zatrudniony w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds.
Kształcenia Ustawicznego UMCS na stanowisku specjalisty ds. wdrażania projektu „Student –
kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” (nr KSI POKL.04.01.01-00-173/14)
współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Doświadczenie dydaktyczne zdobywał
również współpracując m.in. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelską
Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Wyższą Szkołą HumanistycznoEkonomiczną im. J. Zamojskiego z/s w Zamościu, Policealną Szkołą Rozwoju Zawodowego w
Lublinie oraz Ośrodkiem Konsultacyjno-Mediacyjnym w Lublinie.

KRZYSZTOF KUKURYK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych (2006 rok); Adwokat (2003 rok)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Podstawy biojurysprudencji – 15 godzin
Technologia informacyjna (4 grupy zajęciowe) – 60 godzin
Podstawy filozofii – 15 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Osiągnięcia naukowe w dyscyplinie prawo:
1) uczestnictwo w konferencjach naukowych, w tym także w konferencjach
międzynarodowych, w szczególności w następujących konferencjach:
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Samorząd. Forma demokracji uczestniczącej (Lublin,
7-8 kwietnia 2016 r.)
referat: Samorządy zawodowe korporacji prawniczych w świetle art. 17 Konstytucji RP;
- VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania
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Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty
Praw Człowieka i Ludów – Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie.
Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne (Warszawa, 18-19
kwietnia 2016 r.);
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych w
obliczu planowanych reform (Lublin, 20 czerwca 2016 r.);
- Dni Trzech Kultur w Medycynie, IV Konferencja naukowo-szkoleniowa, Innowacyjne
technologie medyczne – znaczenie i zastosowanie (Lublin, 18 listopada 2016 r.)
referaty: Etyczne ograniczenia w zastosowaniu technologii medycznych; Zastosowanie
technologii informacyjnych w ochronie zdrowia (współautorstwo);
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu
egzekucyjnym (Lublin, 5 grudnia 2016 r.)
referat: Przedmiot skargi na czynności komornika;
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Negocjacje – Prawo – Demokracja. W 30 rocznicę
wyborów czerwcowych (Kraków, 10 - 11 czerwca 2019 roku)
referat: Model polskiego procesu cywilnego - próba oceny;
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Samorząd a parlament - reprezentacja,
prawotwórstwo i współpraca" (Lublin, 26 kwietnia 2019 r. );
2) uczestnictwo w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji naukowych;
3) autorstwo następujących publikacji naukowych:
1. „R. Tokarczyk: Zarys prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki – recenzja”, „Palestra” nr 12/1998;
2. „Obowiązywanie normy prawa stanowionego w czasie”, [w:] Leszczyński L. (red.),
„Zmiany społeczne a zmiany w sprawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja europejska”,
Lublin 1999;
3. „Kilka uwag na temat sądowej wykładni prawa”, [w:] Mik C. (red.), „Europeizacja prawa
krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego”, Toruń
2000;
4. „Postępowanie w sprawach wydawania orzeczeń wstępnych w świetle przyszłego
rozszerzenia Unii Europejskiej”, [w:] Mik C. (red.), „Wymiar sprawiedliwości w Unii
Europejskiej”, Toruń 2001;
5. „Retoryka prawnicza a orzecznictwo sądowe” [w:] Wronkowska S. (red.), „Polska kultura
prawna a proces integracji europejskiej”, Kraków 2005;
6. „Kilka uwag o sposobach rozstrzygania dyskursu prawnego”, [w:] „ANNALES.
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G Ius, Vol. LIX, 1, Lublin 2012;
7. „Nowa retoryka prawnicza Chaima Perelmana”, [w:] Władek Z., Stelmasiak J., Gogłoza G.,
Kukuryk K. (red.)w: „Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Romanowi A. Tokarczykowi”, tom V „Prawo”, Lublin 2013;
8. „Argument ex auctoritate w argumentacjach prawniczych”, [w:] Borkowski G.(red.), w:
„Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw”, Lublin 2013;
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9. „Koncepcja nowej retoryki prawniczej”, Lublin 2014;
10. „ Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo.”,
Borkowski G., Kukuryk K., Pilipiec S., Warszawa 2017;
11. „Prawo a technologie medyczne” Sadowska M., Kukuryk K. (red.), Lublin 2017;
12. Kukuryk K., Sadowski M., „Zastosowanie technologii informacyjnej w ochronie zdrowia”,
[w:] Sadowska M., Kukuryk K. (red.), „Prawo a technologie medyczne”, Lublin 2017;
13. Kukuryk K., „Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich jako
nadzwyczajny organ nadzoru nad administracją samorządową”, Barometr Regionalny. Analizy
i Prognozy, t. 16, nr 5, 2018 r.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 1997 r. jestem zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Informatycznego
i Zawodów Prawniczych (dawniej: Katedra Teorii Organizacji i Kierownictwa) na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od bieżącego roku
na stanowisku adiunkta dydaktycznego). W tym okresie prowadziłem zajęcia na wszystkich
kierunkach studiów na WPiA UMCS w Lublinie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i
niestacjonarnym. Prowadzone przeze mnie zajęcia dotyczyły technologii informacyjnej,
zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji administracji publicznej.
Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:
pełnienie funkcji organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
miedzy innymi w Komisji do spraw jakości kształcenia oraz w Komisji dyscyplinarnej do
spraw studentów;
przygotowanie sylabusów wielu przedmiotów monograficznych, w tym Podstaw
biojurysprudencji, Technik decyzyjnych, Partnerstwa publiczno-prywatnego;
współautorstwo książki „Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia.
Orzecznictwo.”, Borkowski G., Kukuryk K., Pilipiec S., Warszawa 2017.
DOROTA LEBOWA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne,
rok uzyskania stopnia naukowego: 2005
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
- Prawo administracyjne – Prawo stacjonarne II r. – ćwiczenia: 3 grupy – łącznie 45 godz.;
sem. zimowy.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy ściśle wiąże się z dyscypliną nauki prawne, obejmuje szerokie spektrum
zagadnień dotyczących prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa
ochrony środowiska (prawa ochrony przyrody) oraz zagadnień dotyczących samorządu
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terytorialnego. Problematyka ochrony środowiska ujmowana jest szeroko, z dostrzeżeniem
związków prawa administracyjnego z innymi gałęziami prawa, np. z prawem cywilnym.
Zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego analizowane są również w aspekcie ich
praktycznego funkcjonowania. Dorobek naukowy uzupełniają publikacje dotyczące
osobowego prawa administracyjnego, nierzadko analizowanego na płaszczyźnie konkretnych
stanów faktycznych.
Wykaz osiągnięć naukowych (wybrane publikacje):
- Wybrane aspekty zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup lokalu mieszkalnego na tle art. 68
ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zeszyty „ADMINISTRACJA. TEORIADYDAKTYKA-PRAKTYKA” 2014, nr 1, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl –
Rzeszów, s. 64-77; ISSN:1896-0049.
- Prawo pierwokupu w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – wybrane
zagadnienia, (w:) Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z
zasobów środowiska, red. B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Dom Organizatora, Toruń
2014, s. 245-258; ISBN 978-83-72-85-767-5.
- Sytuacja prawna osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie
leczenia przymusowego według ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (w:) Dobra chronione w prawie
administracyjym, red. Z. Duniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.
329-339; ISBN 978-83-7969-463-1.
- Management and use of real property by a national park: de lege lata and de lege ferenda
remarks, (w:) Chosen Problems of Nature Conservation in Polish and International Law, Polish
Economics Publishers, Warszawa 2015, s. 75-83; ISBN 978-83-208-2197-0.
- Zwrot kosztów poniesionych przez uczelnię wojskową na naukę i utrzymanie kandydata na
żołnierza zawodowego, (w:) Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2015, s. 411-421; ISBN
978-83-60617-41-0.
- Die Aufgaben der territorialen Selbstverwaltungsorgane im Bereich des Umweltschutzes,
(w:) Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen
und in Deutschland, red. M.-E. Geis, G. Grabarczyk, J. Kostrubiec, J. Paśnik, Th.I. Schmidt,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2015, s. 143-153; ISBN: 978-837520-195-6.
- Postępowanie w przedmiocie rozporządzania nieruchomościami przez park narodowy, (w:)
Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 189-197; ISBN:978-83-7784-804.
- Wykładnia prawa miejscowego na przykładzie uchwały rady gminy o utworzeniu zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego, (w:) Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej, red. M.
Chrzanowski, J. Sobczak, Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2016,
s. 51-68; ISBN 978-83-64800-01-6.
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- Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przez dyrektora parku narodowego
przetargu na rozporządzanie nieruchomością, (w:) Problemy pogranicza prawa
administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A.
Kaźmierska-Patrzyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 454-462; ISBN 978-83-8092624-0.
- Kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, (w:) Samorządy w procesie decentralizacji władzy
publicznej red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2017, s.
171-181; ISBN 978-83-64800-03-0.
Wielokrotnie przygotowywała projekty naukowe w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. W
ostatniej edycji (2018 r.) była Autorką projektu, pt. Czy parki narodowe są skuteczną prawną
formą ochrony przyrody?
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 2013 roku doświadczenie i dorobek dydaktyczny wiąże się z prowadzeniem ćwiczeń do
przedmiotu podstawowego Prawo administracyjne i wykładu Prawo ochrony środowiska. W
ramach aktywności dydaktycznej przygotowane zostały następujące pozycje podręcznikowe:
- Formy działania administracji publicznej, (w:) Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W.
Kitler, wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 82-97; ISBN: 978-83-7641-995-4.
- Strategie działania RP w kontekście sytuacji kryzysowych, (w:) Podstawowe płaszczyzny
zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, red. M. Zdyb, J.
Stelmasiak, K. Sikora, Difin, Warszawa 2014, s. 87-118; ISBN: 978-83-264-1379-7.
- Hasła: Prawne formy ochrony przyrody, park narodowy, rezerwat przyrody, park
krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, pomnik przyrody,
stanowisko dokumentacyne, użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ochrona
gatunkowa, (w:) Wielka Encyklopedia Prawa. Tom V. Prawo ochrony środowiska, tom V pod
red. M. Górskiego, J. Stelmasiaka, Wydawca: Fundacja „Ubi societas, ibi ius“, Warszawa
2014, ISBN 978-83-64556-04-3 t. V; ISBN 978-83-6455672-2 całość.
- Samorząd terytorialny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
(w:) Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J.
Kostrubiec , Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 419-427; ISBN:
978-83-7523-383-4.
- Formacje umundurowane podległe Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Spraw
Wewnętrznych, (w:) System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty
administracji, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, wyd. LEX a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2015, s. 63-85; ISBN: 978-83-264-8206-9.
W ramach podniesienia kompetencji dydaktycznych ukończyła szkolenia:
- „Jak interpretować raport z badania pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie
Antyplagiatowym” adresowanym do promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz do
pracowników administracyjnych zaangażowanych w proces obsługi pracy w APD;
- „Innowacyjne metody prezentacji danych – Tworzenie prezentacji w Prezi i MS Power
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Point” w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” Zadanie 11 Podniesienie kompetencji
dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, kurs Zarządzanie informacją naukową składnikiem
kompetencji informacyjnych realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie na mocy umowy nr POWER.03.05.00-00-Z012/17-00;
- „Profesjonalne wystąpienia publiczne” organizowanego na zlecenie UMCS w Lublinie w
ramach projektu „Zintegrowany UMCS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół
wyższych.
Realizowane przez Instytut Szkoleń Biznesowych;
- „Zarządzanie informacją naukową składnikiem kompetencji informacyjnych” w ramach
projektu „Zintegrowany UMCS” Zadanie 11 Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry
akademickiej UMCS, realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
na mocy umowy nr POWER.03.05.00-00-Z012/17-00;
- w zakresie recenzowania zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla
recenzentów – nauczycieli akademickich zorganizowane przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną w ramach Projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
W roku akademickim 2018/2019 była członkiem Wydziałowego Zespołu ds. utworzenia
nowego kierunku studiów - Prawno-administracyjny (studia pierwszego i drugiego stopnia,
tryb stacjonarny i niestacjonarny), który został uruchomiony na Wydziale Prawa i
Administracji UMCS od roku akademickiego 2019/2020.

EDYTA LIS
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor nauk prawnych, prawo, prawo międzynarodowe publiczne, od 2007 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
2018/2019: Prawo międzynarodowe publiczne ćwiczenia – 7 grup po 30 godz., w sumie 210
godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowo-badawczy od 2013 r. obejmuje około 21 publikacji naukowych. Są to
artykuły publikowane w polskich czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach,
pisane w języku polskim oraz jedna publikacja w języku angielskim. Moje zainteresowania
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naukowe dotyczą prawa międzynarodowego publicznego. Dorobek naukowo-badawczy
obejmuje takie zagadnienia jak: zasady prawa międzynarodowego, normy ius cogens,
odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa, rola organizacji międzynarodowych w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe. Do najważniejszych
publikacji naukowych wydanych od 2013 r. należą:
1. Środki solidarnościowe w świetle Artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego o
odpowiedzialności państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym – Studia
Prawnicze 2013, zeszyt 4 (196), s. 5-54.
2. Kodyfikacja odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, Studia Iuridica Lublinensia
2014 tom XXI, s. 83-104.
3. Sukcesja państw w odniesieniu do obywatelstwa w projekcie Komisji Prawa
Międzynarodowego, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w
prawie międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 89-120.
4. Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym, Studia Iuridica Lublinensia 2016, t.
XXV, nr 1, s. 17-46.
5. Rola UE i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Annales UMCS, Sectio
G, t. LXIII, nr 1, s. 119-151.
6. Are International Organizations Responsible for Internationally Wrongful Acts? Some
Reflections on Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, [w:] ed.
Joanna Nowakowska-Małusecka New Challenges for International Organizations, Uniwersytet
Śląski, Katowice 2016, s. 159-167.
7. Wpływ opinii doradczych Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na postępowanie
przed trybunałami administracyjnymi w systemie ONZ, „Studia Prawnicze” 2016, z. 1 (205), s.
5-37.
8. Normy ius cogens w orzeczeniach i opiniach doradczych Międzyamerykańskiego Trybunału
Praw Człowieka, „Studia Prawnicze” 2017, z. 2 (210), s. 31-66.
9. The rule of law w opiniach doradczych i wyrokach Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości, „Studia Prawnicze” 2018, z. 2 (214), s. 5-24.
10. Funkcja opiniodawcza Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, [w:] Wspólne
wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, pod red. J. Menkes, E. CałaWacinkiewicz, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 81-104.
Byłam jednym z wykonawców grantu Narodowego Centrum Nauki DEC2011/03/B/HS5/01369, którego kierownikiem był prof. dr hab. Roman Kwiecień. Efektem prac
jest rozdział pt. Sankcje międzynarodowe a systemowy charakter prawa międzynarodowego w
monografii pod red. R. Kwietnia Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
W 2018 r. ubiegałam się o stypendium Polonia Scholarship in International Law 2019 i
Komitet Selekcyjny umieścił mnie na tzw. krótkiej liście.
Uczestniczyłam także w licznych, krajowych konferencjach naukowych, na których głosiłam
referaty z zakresu m. in. zasad prawa międzynarodowego, odpowiedzialności organizacji
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międzynarodowych, działalności organizacji międzynarodowych na rzecz utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, sądownictwa międzynarodowego.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – Grupa Polska, a także
recenzentem w International Journal of Law and Society oraz Studenckich Zeszytach
Naukowych, które są wydawane przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pełniłam także funkcję recenzenta w Diamentowym
Grancie ID wniosku 394442.
Od lutego 2019 r. jestem recenzentem w International Journal of Law and Society
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Na kierunku prawo na studiach stacjonarnych na drugim roku prowadzę ćwiczenia z Prawa
międzynarodowego publicznego. W latach 2013/2014 i 2014/2015 prowadziłam także
ćwiczenia na studiach niestacjonarnych wieczorowych. Od 2005 r. posiadam certyfikat z Test
of Legal English Skills Foundation Level. W lutym 2013 r. prowadziłam szkolenia dla
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w ramach Szkolenia z prawa europejskiego na
temat: „Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej”, w ramach realizacji projektu
pt. „Europejski prawnik Lubelszczyzny” o nr POKL.08.01.01-06-098/12, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W listopadzie 2016 wygłosiłam
dla ELSA Lublin w ramach wydarzenia Między człowieczeństwem a bezpieczeństwem-ELSA
Day wykład na temat Sytuacji prawnomiędzynarodowej uchodźców. Od 2017 jestem
opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego. W ramach
organizowanej przez Koło Akademii Prawa Międzynarodowego w 2018 r. wygłosiłam wykład
nt. Reparacji wojennych dla Polski od Niemiec po II wojnie światowej. W 2018 r. pełniłam
także funkcję sędziego, części pisemnej Jessup Competition Polish National Rounds 2018.
Jestem autorką także dwóch rozdziałów podręcznika pod red. naukową M. Paździor, J.
Trubalska, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka - Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku, wydanym
przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w 2018 r.:
Bezpieczeństwo
Polski
w
ramach
zinstytucjonalizowanych
form
współpracy
międzynarodowej, s. 59-106; Bezpieczeństwo wobec konfliktów międzynarodowych, s. 135193.

GRZEGORZ LUBEŃCZUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor nauk prawnych / prawo / 2010
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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Publiczne prawo gospodarcze – ćwiczenia – III rok – studia stacjonarne – 4 grupy x 15 godz.
Publiczne prawo gospodarcze – wykład – III rok – studia niestacjonarne – 9 godz. (wykład
współprowadzony z prof. dr hab. M. Zdybem)
Charakterystyka dorobku naukowego
Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa 2013 r., ss. 563, współautor: K.
Sikora
Podstawowe aspekty globalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego. Prawnomiędzynarodowe
uwarunkowania i modele eliminacji zagrożeń, rozdział III [w:] Publicznoprawne podstawy
bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3475-4, s.
88-103.
Bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna, rozdział VII, [w:] Podstawowe
płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, red. M.
Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-1379-7, s. 162-178
Działalność lecznicza – pojęcie oraz formy i zasady wykonywania, Studia Iuridica Lublinensia
2014, Tom XIII, s. 65-88, współautor: A. Wołoszyn-Cichocka
Regulation and deregulation as Developmental Tendencies in Public Economic Law, [w:]
Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin
2017, ISBN 978-83-7784-968-2, s. 197-205
Prawo równego dostępu do służby publicznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Sectio G IUS 2017, vol. LXIV, 2, s. 47-60
Nabycie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy, Studenckie Zeszyty Naukowe 2018, vol.
XXI, 36, s. 153-166
Ograniczenia w zakresie wykonywania przewozów okazjonalnych jako przykład dysfunkcji
publicznego prawa gospodarczego, [w:] Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, red.
M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, s. 469-482
Humanitarian Protection of Animals Used for Economic Purposes, [w:] Ochrona prawna
zasobów naturalnych, red. J. Stelmasiak, E. Kruk, G. Lubeńczuk, Lublin 2018, ISBN 978-83227-9064-9, s. 157-168
Prawo przedsiębiorców. Komentarz, M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka,
Warszawa 2019, ISBN 978-83-8128-885-9
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
2014 - pozyskanie środków i pełnienie w okresie od dnia 23.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.
funkcji specjalisty ds. wdrożenia projektu „Student – kompetentny stażysta –
wykwalifikowany pracownik”, realizowanym przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w
ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Priorytetu
IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie
umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.04.01.01-00-173/14-00
2018 - pozyskanie środków i pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego w projekcie
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„Zintegrowany UMCS” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z012/17-00)
- zadanie 5 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji
- zadanie 6 - Program stażowy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji
2019 - pozyskanie środków i pełnienie funkcji Opiekuna merytorycznego w projekcie „Bądź
kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- zadanie 1 - zadanie 2 - Program rozwoju kompetencji i staże dla studentów kierunku Bezpieczeństwo
wewnętrzne
2015 - opracowanie programu doskonalących studiów podyplomowych pod nazwą
Administracja publiczna, pełnienie od 2015 r. funkcji kierownika studiów i uruchomienie 10
edycji studiów
od 2018 – pełnienie funkcji przewodniczącego Wydziałowej komisji ds. praktyk i staży,
wdrożenie na Wydziale Prawa i Administracji Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
OLIMPIA MARCEWICZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Stopień naukowy: doktor; rok uzyskania stopnia naukowego: 2007; dziedzina: nauki
społeczne; dyscyplina: nauki prawne
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Studia stacjonarne;
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (IV rok prawa) – ćwiczenia 90 godz. (6 gr. x 15
godz.) Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (IV rok prawa) – wykład 15 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: nauki prawne
Moje osiągnięcia naukowo-badawcze (w dyscyplinie: nauki prawne) obejmują działalność
publikacyjną oraz udział w konferencjach naukowych. Przygotowane przeze mnie prace
publikowane były w szczególności na łamach recenzowanych i punktowanych czasopism
ważnych dla polskiego środowiska prawniczego, jak: „Przegląd Sądowy", „Studia Iuridica
Lublinensia”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” i in. Oprócz tego opracowania
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mojego autorstwa zostały zamieszczone w pracach zbiorowych i monografiach.
Główne nurty mojego dorobku naukowego obejmują zagadnienia związane z nauką prawa
postępowania cywilnego. Podstawowe kierunki mojej aktywności naukowo-badawczej
koncentrują się wokół pięciu głównych obszarów: 1. zasady postępowania cywilnego, 2.
postępowanie egzekucyjne, 3. elektroniczne postępowanie upominawcze, 4. alternatywne
metody rozwiązywania sporów, 5. postępowanie dowodowe.
Wykaz wybranych publikacji naukowych:
O.Marcewicz, Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia po zbyciu w toku sprawy rzeczy
lub prawa objętych sporem, Przegląd Sądowy 2019, nr 3, s. 84-99;
O.Marcewicz, Pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika w świetle nowelizacji Kodeksu
postępowania cywilnego [w:] Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o
kosztach komorniczych, red. A.Marciniak, Sopot 2018, s. 567-594;
O.Marcewicz, Koszty postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości
– wybrane zagadnienia [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria prawnicza,
z. 95/2017, Rzeszów 2017, s. 43-63;
O.Marcewicz, komentarze do art. 6941 – art. 6948 [w:] J.Bodio, T.Demendecki, A.Jakubecki,
O.Marcewicz, P.Telenga, M.P.Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do
art. 1-729, red. A.Jakubecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s.1186-1195;
O.Marcewicz, komentarze do art. 758 – art.7751 (s.121-176), art. 796 – art. 820 (s.248-289),
art. 8203 – art. 824 (s.292-299), art. 825 – art. 908 (s.299-393), art. 913-10224 (s.411-489),
art.1041 – art.1071 (s.508-592) [w:] J.Bodio, T.Demendecki, A.Jakubecki, O.Marcewicz,
P.Telenga, M.P.Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 7301217, red. A.Jakubecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;
O.Marcewicz, E.Streit-Browarna, Zasada obowiązkowego wszczęcia administracyjnego
postępowania egzekucyjnego a zasada dyspozytywności w sądowym postępowaniu
egzekucyjnym – ujęcie prawnoporównanwcze [w:] Zasady prawa w strukturze systemu prawa.
Studium dogmatyczno-porównanwcze, red. naukowa L.Leszczyński, Studia Iuridica
Lublinensia, Vol. XXV. 1., Wyd. UMCS, Lublin 2016, s. 291-306 (współautor: mgr E.StreitBrowarna);
O.Marcewicz, Postępowanie w sprawach dotyczących wykonania kontaktów z dzieckiem –
zagadnienia wybrane [w:] Aequitas sequitur legem. Księga Jubileuszowa z okazji 75. urodzin
Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K.Flaga-Gieruszyńska, G.Jędrejek, C.H.Beck, Warszawa
2016, s. 335-344;
O.Marcewicz, Postępowanie dowodowe i dowód z opinii biegłego w postępowaniu
egzekucyjnym – zagadnienia wybrane [w:] Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego,
red. A.Góra-Błaszczykowska, Currenda, Sopot 2015, s. 221-238;
O.Marcewicz, Elektroniczne postępowanie upominawcze w perspektywie informatyzacji
postępowania cywilnego [w:] Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne, red.
Iwona Ramus, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 62-74;
O.Marcewicz, Tytuł wykonawczy skuteczny erga omnes [w:] Współczesne problemy
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postępowania cywilnego. Zbiór studiów, red. K.Flaga-Gieruszyńska, A.Klich, Wyd. Adam
Marszałek Toruń 2015.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1) Prowadzenie wykładu z przedmiotu „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne” na
kierunku prawo (studia stacjonarne) [2012-nadal],
2) Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Postępowanie cywilne” na kierunku prawo (studia
stacjonarne) [1998 – nadal],
3) Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne” na
kierunku prawo (studia stacjonarne) [2017/2018, 2018/2019],
4) Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu „Sala sądowa – proces cywilny w praktyce” na kierunku
prawo (studia stacjonarne), [2014/2015, 2015/2016],
5) Prowadzenie wykładu z przedmiotu „Prawo upadłościowe i naprawcze” na studiach
podyplomowych [2015/2016]
6) Opiekun zawodowych praktyk studenckich [od 2002r. - nadal]
7) Współautorka komentarza: „Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1729”, A. Jakubecki (red.), Warszawa 2017 i „Kodeks postępowania cywilnego. Tom II.
Komentarz do art. 730-1217” A. Jakubecki (red.), Warszawa 2017;
8) Prowadzenie wykładu z przedmiotu „Apelacja cywilna” dla aplikantów I i III roku
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie [od 2014r. - nadal],
9) Wykłady z zakresu prawa procesowego cywilnego dla sędziów, radców prawnych,
komorników sądowych [od 2014r.]
Aktywnie uczestniczę w popularyzacji nauki, zwłaszcza jako ekspert Ośrodka Badań, Studiów
i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie (sporządzanie opinii prawnych),
jako prowadząca szkolenia dla radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Lublinie
oraz jako członek komisji egzaminacyjnej w ramach egzaminu z przedmiotu postępowanie
cywilne na I roku aplikacji radcowskiej (od 2014r.).
JAN MOJAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych; radca prawny; postępowanie habilitacyjne w toku
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
prawo cywilne cz. II – Zobowiązania i Prawo spadkowe; wykład na studiach prawniczych
niestacjonarnych, semestr zimowy i letni , 72 h
prawo papierów wartościowych, wykład kierunkowy na studiach prawniczych
niestacjonarnych, semestr zimowy, 18 h
prawo konsumenckie UE, wykład monograficzny, prawo stacjonarne oraz niestacjonarne,
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semestr zimowy, 15 h
prawo giełdowe, wykład monograficzny, prawo niestacjonarne, semestr letni, 15 h
Charakterystyka dorobku naukowego
monografia Obrót wierzytelnościami, wyd. Lexis Nexis, 2014
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, 2015 (współautor J.
Widło)
Kodeks cywilny. Komentarz, tom I oraz II, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018
Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego
z dnia 28 kwietnia 1936 r., Lublin 2016 (współautor i redaktor)
Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu
rejestrowego, Lublin 2017 (współautor i redaktor)
Ochrona praw konsumenta – stan obecny i perspektywy, Lublin 2015 (współautor i redaktor)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
współautor podręcznika Zarys prawa cywilnego
współautor podręcznika Polskie i europejskie prawo bankowe w zarysie, wyd. III, Lublin 2013
opiekun Studenckiej Poradni Prawnej
prowadzenie warsztatów dla adwokatów oraz radców prawnych w zakresie prawa
wekslowego, prawa rynku kapitałowego oraz prawa konsumenckiego
WOJCIECH MOJSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor – dziedzina nauk prawnych - prawo / Dziedzina nauk społecznych – nauki prawne
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo stacjonarne:
Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)/2 grupy/90 godzin
Prawo parlamentarne (wykład)/30 godzin
Freedom of expression in the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland and European
Court of Human Rights Jurisprudence (konwersatorium w języku angielskim)/15 godzin
Prawo niestacjonarne (zaoczne):
Prawo parlamentarne (wykład)/27 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego,
w tym monografię naukową, artykuły w punktowanych czasopismach naukowych oraz
rozdziały w monografiach wieloautorskich i podręcznikach, a także wystąpienia na kilkunastu
międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych dotyczących tej gałęzi prawa.
Główne obszary badań dotyczą ochrony wolności i praw jednostki, prawa parlamentarnego, a
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także różnych aspektów zasady samorządności.
Wybrane publikacje naukowe po 2013r.:
Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce, Lublin 2014.
Konstytucyjne uwarunkowania przyjaznej wykładni prawa polskiego, europejskiego i
międzynarodowego. Zarys problematyki, (w:) 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w
Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s.
377 – 384.
(z S. Patyra), The Threat of Terrorism as a Constitutional Ground for the Limitation of
Individual Freedoms and Rights in Poland (in view of the judgement of the Polish
Constitutional Tribunal in the case K 44/07 – RENEGADE), (w:) IX World Congress of
Constitutional Law (Oslo, 16-20 June 2014). Contributions by Polish Scholars, Studia i
Materiały Trybunału Konstytucyjnego Vol. LV, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-87515-82-9,
ISSN: 1426-1030, s. 137–147.
Wybrane konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu sędziowskiego w Polsce, (w:)
Samorząd a prawo do sądu, red. J. Sobczak, Lublin 2016, ISBN: 978-83-64800-02-3, s. 113123.
Kilka uwag o konstytucyjnym prawie zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego w
Polsce, (w:) Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej, red. M. Chrzanowski, J.
Sobczak, Lublin 2017, ISBN: 978-83-64800-03-0, s.45-54.
Immunitet parlamentarny w Albanii, (w:) Immunitet parlamentarny w wybranych państwach
europejskich, red. S. Grabowska, J. Juchniewicz, ISBN 978-83-7996-506-9, Rzeszów 2017, s.
14-24.
Nowelizacja Kodeksu wyborczego w 2018 roku w zakresie kampanii wyborczej i agitacji
wyborczej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego z 2018 r. nr 4 (44), Toruń 2018, s. 87-104.
Nowe podstawy prawne obniżania uposażenia i diety parlamentarzystom w Polsce (wybrane
problemy konstytucyjne), Przegląd Prawa Konstytucyjnego z 2018 r. nr 5 (45), Toruń 2018,
s.147-160.
Between independence and political subordination. A brief outline of the constitutional history
of the judiciary in Poland in the years 1918-2018, Przegląd Prawa Konstytucyjnego z 2018 r.
nr 6 (46), Toruń 2018, s. 167-176.
Zarys międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących samorządów zawodowych
prawników świadczących pomoc prawną, Przegląd Prawa Konstytucyjnego z 2019 r. nr 2 (48),
Toruń 2019, s. 15-26.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 2006 roku prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i
konwersatorium w języku angielskim dla studentów kierunku prawo – studia stacjonarne i
niestacjonarne.
Autorstwo rozdziału w podręczniku: Władza wykonawcza - Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej – Rozdział IX (w:) Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz,
Lublin 2015 – aktualizacja.
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Prowadzenie konwersatorium w języku angielskim, w tym dla studentów zagranicznych
uczestniczących w programie Erasmus - Freedom of expression in the Constitutional Tribunal
of the Republic of Poland and European Court of Human Rights Jurisprudence

MARTA MOZGAWA-SAJ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych; uzyskanie stopnia doktora - 2014 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia –postępowanie karne (III rok prawa stacjonarnego) – 1 grupa ćwiczeniowa x 45
godzin = 45 godzin
Ćwiczenia – postępowania szczególne w procesie karnym (III-V rok prawa stacjonarnego)- 6
grup ćwiczeniowych x 15 godzin = 90 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Na dorobek naukowy składa się szereg publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa
karnego. Moje zainteresowania koncentrują się nie tylko wokół problematyki postępowania
karnego ale dotyczą także kwestii materialnoprawnch.
Istotne publikacje w okresie 2013-2019:
1. „Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym”. Monografia. Wolters Kluwer 2015 r.
2. „Postępowanie dyscyplinarne. Zagadnienia wybrane”, Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce – Prawo i podatki. Poznań 2017, ISBN: 978-83-65677-35-8, s.79-84
3. „Internacjonalizacja prawa karnego procesowego. Zagadnienia wybrane” Badania i Rozwój
Młodych Naukowców w Polsce – Prawo i podatki. Poznań 2017, ISBN: 978-83-65677-35-8, s.
84 -89
4.„Przestępstwa znieważenia oraz ograbienia zwłok, grobu i miejsca spoczynku zmarłego (art.
262 § 1 i 2 k.k.)” opublikowano nr 1/2018 Prokuratura i Prawo, ISSN 1233–2577, s. 16-42
5.„Pozycja oskarżonego w procesie karnym. Zagadnienia wybrane”. Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN:, 978-83-6591770-6, s.45-49
6. „Ułaskawienie w ujęciu historycznym. Zagadnienia wybrane.” Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN:, 978-83-6591770-6, s.50-54
7. „Przestępstwo znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu
upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby (art.261 k.k)” Ius Novum vol.12, nr
1 2018 r., ISSN: 1897-5577, s. 205-227
194

8. „Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony”:
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 22, ISSN: 1643-0484,
s. 104 – 113.
9. „Stalking w ujęciu statystycznym i prawnoporównawczym”, Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce – Nauki humanistyczne i społeczne. Poznań 2018, ISBN: 978-83-6567793-8, s. 12-17
10. „Kilka uwag na temat autonomii i tzw. „miru” uczelni wyższej”, rozdział wł monografii pod
red. Marka Mozgawy, Wolters Kluwer 2019 r., pt „ Naruszenie miruMir domowego” ISBN:
978-83-8160-618-9, s. 429-444
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 2013 r. w ramach katedry postępowania karnego prowadziłam zajęcia z postępowania
karnego, z postępowań szczególnych w procesie karnym, międzynarodowej pomocy prawnej w
sprawach karnych, postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto w ramach seminarium
licencjackiego dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego wypromowałam 6 prac. Poza
działalnością dydaktyczną, prowadziłam cykliczne spotkania dla zainteresowanych prawem
karnym studentów prawa. Organizowałam i prowadziłam warsztaty pisania pism procesowych
oraz spotkania z praktykami prawa. Od października 2018 r. jestem opiekunem Penalnego Koła
Naukowego, które organizuje różnego rodzaju wydarzenia naukowe (np. symulacje procesu
karnego, warsztaty, spotkania z praktykami prawa).
KATARZYNA NAZAR
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych; uzyskanie stopnia naukowego doktora – 2012 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia – prawo karne (II r. prawa stacjonarnego) – 2 grupy - 90 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Na dorobek naukowy składa się 46 publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.
Moje zainteresowania koncentrują się w kilku głównych nurtach (przestępstwa przeciwko
wolności, wybrane instytucje części ogólnej prawa karnego, pozakodeksowe prawo karne). Na
podkreślenie zasługuje to, że część publikacji oparta jest nie tylko na analizie teoretycznej, ale
również na przeprowadzonych badaniach empirycznych. Świadectwem żywego zainteresowania
omawianą problematyką jest też przygotowanie i opublikowanie 7 glos poświęconych
zróżnicowanym zagadnieniom z orzecznictwa sądowego.
Istotne publikacje w okresie 2013-2019:
Kazirodztwo. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss.
430
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Prawo łowieckie (w:) Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku,
Komentarz, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2017, s. 217-273.
Ustawa o leczeniu niepłodności (w:) Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu.
Komentarz, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2017, s. 111-208.
Prawnokarna ocena nękania przed wejściem w życie art. 190a § 1 k.k. (w:) Stalking, M.
Mozgawa (red.), Warszawa 2018, s.13-38.
Kilka uwag na temat ustawy o leczeniu niepłodności (w:) Odpowiedzialność w ochronie
zdrowia, E. Kruk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb (red.), Warszawa 2018, s. 53-65.
Crime of trafficking in gametes or embryos (Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem
komórkami rozrodczymi i zarodkami), Ius Novum 2017, nr 4, s. 58-73.
Mixed punishment – a new construction in Polish criminal law, materiały z VI
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Kijów 2016, s. 263-266.
Ustawowe znamiona przestępstwa groźby karalnej w polskim prawie karnym, materiały z
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, pt. Kriminalnij procesualnij Kodieks
Ukrainy 2012r.: kriminalno-prawowi ta procesualni aspiekty, Lwów 19 – 20 września 2013, s.
101-110.
Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna
i praktyka ścigania), Prawo w Działaniu 2014, nr 19, s. 7 – 40 (współautorstwo M. Mozgawa).
Problem usiłowania przy przestępstwie groźby karalnej (w:) Profesor Marian Cieślak – osoba,
dzieło, kontynuacje, W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Warszawa 2013, s. 383-392.
Tematyka niektórych problemów poruszanych w w/w opracowanych była przedmiotem zajęć
prowadzonych przeze mnie na kierunku prawo w ramach ćwiczeń czy też seminariów
licencjackich (gdzie tematy te były podejmowane przez studentów jako przedmiot
przygotowywanych prac dyplomowych).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadziłam (i nadal prowadzę) zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa
wykroczeń (w różnych formach dydaktycznych, przede wszystkim: ćwiczenia, wykłady i
seminaria).
Jestem współautorką wysoko ocenianego przez studentów zbioru testów dla kierunków prawo,
administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne na WPiA UMCS (Prawo karne. Testy, pod red. T.
Bojarskiego), współautorzy A. Michalska-Warias, A. Nowosad, J. Piórkowska-Flieger. Pod
moim kierunkiem w analizowanym okresie (2013-2019) około 30 osób napisało i obroniło prace
licencjackie. Aktualnie jestem promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej
przygotowywanej przez mgr. R. Sosika, pt. Obrona konieczna w polskim i amerykańskim
prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, (promotor dr hab. A. Michalska-Warias).
W roku 2014 prowadziłam wykłady na Lwowskim Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych –
Polskie prawo karne (część ogólna) ( 15 godzin).
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ALEKSANDRA NOWOSAD
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr nauk prawnych, 2012
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo karne - ćwiczenia, II rok prawa stacjonarnego
Prawo karne - ćwiczenia, II rok prawa niestacjonarnego
Charakterystyka dorobku naukowego
Wykaz publikacji za okres 2013-2019
Odpowiedzialność karna za udział w bójce lub pobiciu w ujęciu historycznym, Lublin 2013,
s. 160.
Współczesne modele odpowiedzialności karnej za udział w bójce lub pobiciu, (w:) Profesor
Marian Cieślak- osoba, dzieło, kontynuacje, W. Cieślak, S. Steinborn (red. nauk.), Wolters
Kluwer 2013.
Bójka i pobicie, Warszawa 2014, s. 352.
Rozdział 58, rozdział 49 (art. 444, 446, 447, 449a), (w:) Kodeks postępowania karnego.
Praktyczny komentarz do zmian, pod red. W. Cieślaka, K. J. Pawelca, I. Tuleyi, Warszawa
2015, s. 342-350, s. 398-437.
Europejski nakaz aresztowania – Zagadnienia wybrane (współautor E. Kruk), (w:)
Europeizacja prawa publicznego – zagadnienia systemowe, pod red. Nauk. E. Wójcickiej, B.
Przywory, M. Makucha, Częstochowa 2015, s. 217-241.
Rozdział 58, rozdział 49 (art. 444- 449a), (w:) Praktyczny komentarz do zmian procedury
karnej, red. W. Cieślak, K. J. Pawelec, I. Tuleya, M. Gabriel-Węglowski, Warszawa 2017, s.
634-642, s. 700-723.
O potrzebie uchylenia lub zmiany art. 87 Kodeksu karnego, Studia Iuridica Lublinensia, 2017,
nr 2, Vol 26, s. 77 – 85.
Nękanie w filmie literaturze, (w:) Stalking, red. M. Mozgawa, Warszawa 2018, s. 343-374.
Drobna zmiana o dużym znaczeniu – art. 12b kodeksu karnego wykonawczego, PiP 2018, nr
7, s. 82-90.
Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2018 r., I KZP 11/17 [o karze
łącznej], Palestra 9/2018, s. 88-94.
Rozdział 3, rozdział 4, (w:) Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Komentarz, red. M. Karpiuk, Olsztyn 2019, s. 371-431.
Ochrona miru domowego w prawie cywilnym, (w:) Naruszenie miru domowego, red. M.
Mozgawa, Wolters Kluwer 2019, s. 61-116.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Dorobek dydaktyczny:
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Przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń i wykładów z przedmiotów: prawo
karne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, wybrane zagadnienia części szczególnej pr
awa karnego, podstawy prawa karnego, kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości
zorganizowanej, prawne podstawy resocjalizacji na kierunkach: prawo, administracja,
bezpieczeństwo wewnętrzne.
Doświadczenie praktyczne zdobyte jako asesor prokuratorski i adwokat.
Działalność w celu popularyzacji nauki: wykłady (współautorstwo dr hab. Aneta Michalska
Warias) w ramach XIV i XV Lubelskiego Festiwalu Nauki (pt. Prawo karne w filmie i
literaturze, 2017 r., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w polskim kodeksie karnym,
2018 r.)
Autorka materiałów dydaktycznych: „Prawo karne. Testy”, pod red. T. Bojarskiego,
(współautor: A. Michalska-Warias, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger), LexisNexis
2010, s. 27 – 46, 133 – 153; wyd. II Warszawa 2012, s. 26-45, 131- 152.
Miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Maksa Plancka we Freiburgu – 2007 r.
DOROTA ORKISZEWSKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
2007 – mgr prawa, 2016 - dr nauk prawnych; dziedziny – postępowanie karne, kryminalistyka
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
- seminarium dyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrze I stopień
- kryminalistyka sądowa na kierunku Prawo zaoczne (wykład)
- kryminalistyka sądowa na kierunku Prawo stacjonarne (ćwiczenia)
- prawo dowodowe i kryminalistyka na kierunku Chemia kryminalistyczna (wykład)
- ochrona osób, mienia obiektów i obszarów na kierunku BW (ćwiczenia)
- czynności operacyjno-rozpoznawcze na kierunku BW zaoczne (wykład)
- czynności operacyjno-rozpoznawcze na kierunku BW stacjonarne (ćwiczenia)
- bezpieczeństwo imprez masowych na kierunku BW stacjonarne (wykład)
- prawo dowodowe na kierunku BW stacjonarne (ćwiczenia)
- prawo dowodowe na kierunku BW niestacjonarne (wykład)
Łącznie: 640 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
W głównym obszarze moich zainteresowań naukowych pozostawały zagadnienia z
pogranicza kryminalistyki i prawa dowodowego, w szczególności problematyka
kryminalistycznych czynności dowodowych. Przez okres kilku lat koncentrowałam się na
kwestiach związanych z konfrontacją w postępowaniu karnym, która stała się tematem
obronionej w 2016 r. pracy doktorskiej, opublikowanej w tym samym roku w postaci
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książkowej. W działalności publikacyjnej starałam się podejmować problematykę istotną z
punktu widzenia teorii prawa dowodowego oraz praktyki sądowo-prokuratorskiej. W
minionym okresie opublikowałam następujące opracowania, które jednocześnie uznaję za
najważniejsze osiągnięcia naukowe:
1. Charakter prawny przepisów karnoprocesowych normujących szczególne formy
przesłuchania – [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak,
S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 986 – 998;
2. O „rzekomej” prawomocności postanowień w przedmiocie środków zapobiegawczych –
Przegląd Sądowy 2014, nr 1, s. 77-85;
3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn. II KK 204/14
– Prokuratura i Prawo 2016, nr 2, s. 183-188;
4. Konfrontacja w postępowaniu karnym, Lublin 2016;
5. Z problematyki dowodu z zeznań świadka koronnego – kilka uwag de lege ferenda, Studia
Iuridica Lublinensia 2018, nr 4;
6. Raport dla IWS pt. Zasada ciągłości rozprawy i koncentracji materiału dowodowego w
sprawach karnych na tle systemów prawnych wybranych państw, 2018 r., miejsce publikacji:
https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/IWS-Orkiszewska-D.-Zasadaci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci-rozprawy-i-koncentracji-materia%C5%82udowodowego.pdf
7. Opinia poligraficzna jako dowód poszlakowy – uwagi na tle orzecznictwa sądowego –
artykuł przyjęty do druku w nr 11 Przeglądu Sądowego (2019 r.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W latach 2013-2019 r. prowadziłam zajęcia dydaktyczne na kierunku Prawo z przedmiotów
kryminalistyka oraz prawo dowodowe. Nadmienię, że na kierunku Bezpieczeństwo
Wewnętrze prowadziłam również zajęcia z innych subdyscyplin dydaktycznych (czynności
operacyjno-rozpoznawcze, Bezpieczeństwo imprez masowych, Ochrona osób, mienia
obiektów i obszarów, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej). W pracy
wykorzystywałam tradycyjne metody dydaktyczne przybierające głównie postać wykładu.
Podczas ćwiczeń/konwersatoriów zadawałam znaczną – w mojej ocenie – liczbę pytań
nawiązujących do omawianego tematu, dążąc tym samym do nawiązania ze studentami
dyskusji naukowej. Często sięgałam po kazusy, wykorzystując przy tym stany faktyczne,
które były poddawane ocenie przez Sąd Najwyższy. Prowadzone przeze mnie zajęcia cieszyły
się uznaniem studentów, co znalazło potwierdzenie w wynikach sondaży ankietowych.
Kilkukrotnie dokonywałam recenzji przygotowanych przez studentów artykułów naukowych,
publikowanych następnie przez Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Recenzowałam również
dorobek naukowy osoby ubiegającej się o Diamentowy Grant.

RADOSŁAW PASTUSZKO
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
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uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr nauk prawnych, 2006
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (1 grupa), 15 godzin wykładu, wykład
monograficzny
Charakterystyka dorobku naukowego
Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne (do 1.10.2018 r. - dziedzina: nauki
prawne, dyscyplina: prawo). Dorobek naukowy obejmuje badania w zakresie prawa obrotu
nieruchomościami, problematyki czynności notarialnych ze szczególnym uwzględnieniem
nieruchomości, ustroju notariatu oraz systemu normatywnego Wspólnej Polityki Rolnej.
Wykaz osiągnięć:
Stan prawny własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu ujawniony w księdze wieczystej
na podstawie uchylonego art. 215 prawa spółdzielczego a możliwość rozporządzenia tym
prawem przez spadkobiercę, „Rejent” 2014, nr 12, s. 131-141
Zakres związania notariusza treścią pełnomocnictwa przy sporządzeniu umowy i
zamieszczeniu w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego, „Rejent” 2014, nr 8, s.
121-126
Disposition of agricultural immovable property (agricultural farm) and the protective function
of the land and mortgage register – comparative legal analysis, „Deutsch-Polnische JuristenZeitschrift” 2016, nr 1-2, s. 60-70
Land grabbing. Podstawowe zagadnienia prawne, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, t. 26, nr
1, s. 147-156
(z B. Jeżyńska), Obrót nieruchomościami rolnymi a prawo Unii Europejskiej, „Problemy
Rolnictwa Światowego” 2018, tom 18 (XXXIII), z. 3, s. 156–164
Dostęp do zasobu gruntów rolnych w procesach globalizacji. Zagadnienia prawne, Lublin
2019, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w
Lublinie, ss. 300, ISBN: 978-83-66159-10-5
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie ćwiczeń i wykładów. Uruchomienie przedmiotów monograficznych:
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości. Współudział w
utworzeniu kierunku prawnobiznesowego (studia I stopnia). Współpraca z Kołem Naukowym
Prawa Ochrony Zwierząt. Korzystanie z elementów systemu e-learning (blended learning).

SŁAWOMIR PILIPIEC
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
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Doktor nauk prawnych, rok uzyskania 2002
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład z socjologii prawa, I rok Prawa stacjonarnego, 15 h
Ćwiczenia z socjologii prawa, I rok Prawa stacjonarnego, 90 h 6 grup po 15 h
Wykład kierunkowy z Komunikacji społecznej, II-V rok Prawa stacjonarnego, 30 h
Charakterystyka dorobku naukowego
1) Kazusy na egzamin radcowski, [w:] Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy.
Objaśnienia. Orzecznictwo. Redakcja naukowa Grzegorz Borkowski, Wydawnictwo Wolters
Kluwer, wyd. II zmienione, s. 23-205 Warszawa 2017,
2) Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania, (współautor M. Kępa), wyd.
UMCS, Lublin 2018, s. 107,
3) Prawo do sądu administracyjnego, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki,
Zarządzania i Administracji w Warszawie, Zeszyt 1 (22) Warszawa 2013, s. 213-225
4) Right to Sue in the Rights and Freedoms of Man and Citizen (abstract), [w:] Human Rights,
Rule of Law and Contemporary Social Challenges in Complex Societies, Editora Fórum Ltda.,
Belo Horizonte 2013, s. 255-256.
5) Możliwości wykorzystania metod socjologicznoprawnych do badania sposobu
podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. Studium przypadku, [w:] Integracja zewnętrzna
i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 2, pod red. Małgorzaty Król, Adama Bartczaka, Monik
Zalewskiej, Jurysprudencja 3/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.
185-195.
6) Sporna inwestycja. Budowanie dialogu ze społecznością lokalną na przykładzie miasta
Lubartów, (współautorzy B. Liżewski, M. Łacek) [w:] Dialog obywatelski. Formy,
mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, pod red. Mariusza Wiktora Sienkiewicza, Moniki
Sidor, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2014 r., s. 223-233.
Wersja angielska: A Controversial Investment: The Town of Lubartów as an Example of
Encouraging Dialogue with the Local Community, (współautorzy B. Liżewski, M. Łacek) [w:]
Forms and Determinats of Development of Civil Dialogue, edited by Mariusz Wiktor
Sienkiewicz, Published Centre for Local Development Publishing, Lublin 2015 r., s. 185-200.
7) Z problematyki roli prawa w społeczeństwie w dobie kryzysu, [w:] Księga życia i
twórczości. Tom V Prawo. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A.
Tokarczykowi, pod red. Z. Władka, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, s. 304-313.
10) Prawo wewnętrznie obowiązujące stanowione przez organy prawniczych samorządów
zawodowych, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa,
pod red. Marty Andruszkiewicz, Anetty Breczko, Sławomira Oliwniaka, Białystok 2015, s.
355-369.
11) Nieskazitelność charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów
zawodowych, (współautor G. Ławnikowicz), Annales UMCS, Sectio G „Ius”, vol. LXIII, 2,
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2016, s. 233-259
12) Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych, Studia Iuridica
Lublinensia, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu, red.
naukowa Grzegorz Smyk, Andrzej Wrzyszcz, vol. XXV, nr 3, Lublin 2016,
13) Aplikacyjna ścieżka dostępu do zawodu radcy prawnego - piecza samorządu radców
prawnych a sfera kompetencji państwa, (współautor A. Fermus-Bobowiec) [w:] Samorządy w
procesie decentralizacji władzy publicznej, pod red. Naukową Mateusza Chrzanowskiego i
Jacka Sobczaka, Wyd. Muzyczne Polihymnia, Lublin 2017, s. 213-228,
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Podręczniki:
1) Socjologia administracji. Zarys Wykładu, (współautor P. Szreniawski), wyd. I, Lublin 2008,
s. 109, wyd. II, Toruń 2013, s. 173.
2) Socjologia Administracji Publicznej, [w:] Nauka Administracji pod red. M. Karpiuka i W.
Kitlera, wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 135-153.
Materiały dla seminarzystów:
3) Z problematyki socjologicznej prawa i administracji, (współautor P. Szreniawski), Lublin
2016, s.106,
Inne:
1) Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Żaby (promotor dr hab.
Małgorzata Stefaniuk prof. nadzw.) pt. Wiedza o prawie a kapitał społeczny. Powołanie w dniu
18 stycznia 2017 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
2) Członek Zespołu Programowego do utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą
kierunek prawno-administracyjny powołany przez Dziekana WPIA w dniu 7 listopada 2018 r.
3) Członek IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie) – Sekcji
Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej.
4) Uczestnik projektu od września 2017 do marca 2018 „Akademicka kadra przyszłości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4
5) Aktualnie uczestnik projektu Zintegrowany UMCS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe
programy szkół wyższych
6) Wykonawca projektu, prowadzący zajęcia: wykłady i ćwiczenia ze wstępu do
prawoznawstwa w ramach projektu Komunikacja urzędowa i biznesowa z modułem
administracyjno-prawnym i ekonomicznym, Specjalizacja, Wydział Humanistyczny UMCS,
projekt finansowany z Funduszy UE, Gospodarka oparta o wiedzę – wzrost świadomości kadr
systemu B+R nt. kooperacji sektora nauki i biznesu, Europejski Fundusz Społeczny UE, w
latach 2011-2014.
7) Zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo, administracja,
bezpieczeństwo wewnętrzne, na kierunku prawno-biznesowym, kierunku prawno202

menadżerskim ze wstępu do prawoznawstwa, podstaw socjologii, socjologii prawa, socjologii
organizacji, socjologii administracji, metodologii badań nad bezpieczeństwem, komunikacji
społecznej, komunikacji w biznesie, marketingu społecznościowego oraz na Wydziale
Zamiejscowym w Puławach UMCS z kultury prawnej w administracji w formie zarówno
ćwiczeń jak i wykładów.
8) Seminarium magisterskie i licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na
kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na kierunku prawno-biznesowym.
9) Opiekun Koła Naukowego Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w
Lublinie.
JOANNA PIÓRKOWSKA-FLIEGER
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor (2003 r.), prawo karne
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo karne (ćwiczenia)
Charakterystyka dorobku naukowego
Kodeks karny. Komentarz (współaut. T.Bojarski, A.Michalska-Warias, M.Szwarczyk), red.
T.Bojarski, wyd.6, Warszawa 2013, ss 1060; wyd.7, Warszawa 2016, ss.1105.
Kodeks wykroczeń. Komentarz, (współaut. T.Bojarski, A.Michalska-Warias, M.Szwarczyk),
red. T.Bojarski, wyd.3, Warszawa 2015, ss.682; wyd. 6, Warszawa 2019, ss. 772.
Rozdział XII „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów”, w: System prawa
karnego, t. 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L.Gardocki, wyd. 1,
Warszawa 2013, s.975-107, wyd.2, Warszawa 2018, s.1057-1165.
„Wątpliwości dotyczące skutkowego lub bezskutkowego charakteru wybranych typów
przestępstw”, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora
Jana Skupińskiego, red. A.Błachnio-Parzych, J.Jakubowska-Hara, J.Kosonoga, H.Kuczyńska,
Warszawa 2013, s.146-158.
„Odpowiedzialność karna za przestępstwo zniesławienia (art.212 k.k.)”, w: Przestępstwa
przeciwko czci i nietykalności cielesnej, red. M.Mozgawa, Warszawa 2013, s.119-146.23.
.„Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I
półrocze 2011 r.” (współautor P.Kozłowska-Kalisz), Prawo w działaniu. Sprawy karne 2013,
nr 13, s.175-198.
„Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za II
półrocze 2011 r. (współautor P.Kozłowska-Kalisz), Prawo w działaniu. Sprawy karne” 2014,
nr 19, s. 247-275.
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„Tak zwane przestępstwa okołoprostytucyjne (art.204 k.k.)” (współautor K.Wala), w:
„Prostytucja”, red. M.Mozgawa, Warszawa 2014, s. 72-94.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 2014 r. (II KK 138/14„Orzecznictwo
Sądów Polskich” 2015, z.9, poz. K 81, s. 1207-1211.
.„Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 26-27 IX 2011”
(współautor A.Michalska-Warias), Państwo i Prawo 2012, z. 5, s. 122-124.
„Aktualne problemy nauki o przestępstwie w prawie karnym Polski i Ukrainy” (Kazimierz
Dolny, 20-21 maja 2013 r.) (współautor K.Wala), Prokuratura i Prawo 2013, nr12, s.192-199.
30.„VI Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. „Eutanazja”, Prokuratura i Prawo 2015, nr 12,
s.195-199.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r. (II AKa 450/16,
Legalis nr 1611762), Studia Iuridica Lublinensia 2019, nr 1, s.221-230.
„Skutek czynu zabronionego w polskim prawie karnym”, Lublin 2019, ss.521.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie ćwiczeń z zakresu prawa karnego

PIOTR PISKOZUB
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych, rok uzyskania stopnia: 2016
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo stacjonarne, 3. Rok – Prawo cywilne. Cz. 2. ćwiczenia
Semestr zimowy: grupy: 1, 2, 3 i 4, łącznie: 60 godzin
Semestr letni: grupy: 1, 2 i 3, łącznie: 90 godzin
Łącznie: 150 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Publikacje w czasopismach punktowanych:
Procedura odebrania dziecka na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie. Problemy praktyczne i postulaty de lege ferenda, „Teka Komisji Prawniczej PAN
Oddział w Lublinie, t. XII, nr 1, s. 191-199
„Umowa” o finansowanie pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – analiza
obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda (w:) „Prawo cywilne i handlowe w
działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie” (red. G. Kozieł), Lublin 2017
r. , str. 163-178, Wydawnictwo WSPA
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Charakter prawny wpisu przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych (w): Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania
istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda (red. G. Kozieł), Lublin 2017 r.; str. 237252, wyd. WSPA
Obowiązek opieki nad uczestnikiem „imprezy” lub „wycieczki” organizowanej przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (w:)Prawne aspekty
turystyki dzieci i młodzieży (red. P. Cybula), Kraków 2017, str. 97-108, wyd. Oficyna
Wydawnicza „Wierchy”, ISBN 9788362473847
“Implementation of the provisions of directive 2015/230 into the polish legal system in terms
of holiday organiser’s liability for failure to perform or improper performance of the package
travel contract” (w:) “The influence of the european legislation on national legal systems in the
field of consumer protection” (red. Angelo Viglianisi Ferraro), Milano 2017, str. 265-276),
Wydawnictwo Wolters Kluwers Italia „Umowa” o finansowanie pobytu członka rodziny w
domu pomocy społecznej – analiza obowiązującego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
(w:) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i
stosowanie (red. G. Kozieł), str. 163-177, Lublin 2018 r., wyd. WSPA,
Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o świadczenie usług turystycznych, Lublin 2017, wyd. UMCS (monografia).
„Pośrednictwo turystyczne — uwagi de lege lata i de lege ferenda. Zagadnienia wybrane” –
Transformacje Prawa Prywatnego 2015, nr 1, s. 53-67.
„Reklamacja imprezy turystycznej”, Edukacja Prawnicza, nr 1 (styczeń) 2015 r.
„Biuro podróży w polskim systemie prawnym” – Edukacja Prawnicza, nr 3 (marzec) 2014
„Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich w praktyce świadczenia usług
hotelarskich”, Turystyka i Rekreacja: zeszyty naukowe; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków
Obcych w Warszawie 2014, z. 14 (2), s. 5-17;

MACIEJ PODLEŚNY
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr nauk prawnych - data uzyskania 201
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – 8 grup x 45 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
1) Alternatywne rozwiązywanie sporów z udziałem
Lasów Państwowych
w: Leśnictwo i prawo : praktyka a nauka : stan obecny i perspektywa zmian /, 2017
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2) Zakaz przesłuchiwania osoby niezdolnej do spostrzegania i komunikowania swoich
spostrzeżeń
w
polskim
postępowaniu
administracyjnym
w: Knowledge, Education, Law, Management = Nauka, Oświata, Prawo, Zarządzanie :
scientific
issue
of
education,
knowledge,
law
and
management,
2017
3) Kilka uwag na temat przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym..
W: Jednostka wobec działań administracji publicznej / red. nauk. Elżbieta Ura, Elżbieta Feret,
Stanisław Pieprzny, 2016
4) Rozstrzyganie przez NSA sporów o właściwość oraz sporów kompetencyjnych z udziałem
organów samorządu terytorialnego.w: Samorząd a prawo do sądu /red. nauk. Jacek Sobczak.,
2016
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
- od 2014 członek zespołu programowego do spraw utworzenia oraz prowadzenie nowego
kierunku studiów Prawno – biznesowego
- Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich oraz licencjackich na kierunkach :
Administracja, Prawno Biznesowy oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne
- od 2019 opiekun koła Prawa Medycznego

PIOTR PONIATOWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor (rok uzyskania stopnia – 2019)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia z przedmiotu Prawo karne, 18 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Wykaz publikacji naukowych (dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne):
1) Czynny żal sprawcy usiłowania (cz. 1), Palestra 2015, nr 5-6
2) Czynny żal sprawcy usiłowania (cz. 2), Palestra 2015, nr 9-10
3) Samorząd zawodowy adwokatury – strażnik demokratycznego państwa prawnego, (w:)
Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej, pod red. M. Chrzanowskiego i J. Sobczaka,
Lublin 2016
4) Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym, Studia Iuridica
Lublinensia 2016, nr 4 (wspólnie z K. Walą)
5) Samobójstwo w ujęciu statystycznym, (w:) Samobójstwo, pod red. M. Mozgawy, Warszawa
2017 (wspólnie z K. Walą)
6) Przestępstwo oszustwa w tzw. klasycznej postaci w ujęciu prawnoporównawczym, Studia
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Iuridica Lublinensia 2017, nr 4 (wspólnie z K. Walą)
7) Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów, Studia Iuridica Lublinensia
2017, nr 2
8) Gloss on the Supreme Court ruling of 19 January 2017, I KZP 11/16 (with reference to the
Supreme Court judgement of 21 June 2017, I KZP 3/17), Ius Novum 2018, nr 4
9) Wykroczenie nieopuszczenia gruntu wbrew żądaniu osoby uprawnionej (art. 157 k.w.), (w:)
Naruszenie miru domowego, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2019 (wspólnie z K. Walą)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zajęcia dydaktyczne prowadzę od roku akademickiego 2014/2015. Prowadzę obecnie lub
prowadziłem ćwiczenia z następujących przedmiotów (w nawiasie kierunek studiów): Prawo
karne (prawo), Zarys prawa karnego (administracja), Podstawy prawa karnego
(bezpieczeństwo wewnętrzne), Zwalczanie przestępczości zorganizowanej (bezpieczeństwo
wewnętrzne), Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (bezpieczeństwo
wewnętrzne), Prawo karne skarbowe (administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne).
W maju 2019 r. prowadziłem wykłady z polskiego prawa karnego materialnego na Wydziale
Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.
AGATA PRZYLEPA-LEWAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne, rok uzyskania
stopnia naukowego 2019.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo stacjonarne: Socjologia prawa – 5 grup, ćwiczenia (15 godz.)
Prawo niestacjonarne: Socjologia prawa – 2 grupy, ćwiczenia (9 godz.)
Charakterystyka dorobku naukowego
Mój dorobek naukowy obejmuje w szczególności zagadnienia związane z dyscypliną jaką jest
socjologią prawa. Efektem badań w tym zakresie była obrona pracy doktorskiej w dniu 1 lipca
2019 roku zatytułowanej „Wkład Adama Podgóreckiego w powstanie i rozwój socjologii
prawa”. Z racji pełnienia przeze mnie funkcji stałego mediatora sądowego, w obszarze mojego
dorobku naukowego znajduje się również problematyka mediacji.
Publikacje:
1.Artykuł naukowy (współautor) pt.: „Rola mediatora w procesie informacyjnego działania
prawa”- został opublikowany w monografii pt. „Teoria prawa między nowoczesnością a
ponowoczesnością” red. A Samonek, Kraków 2013, s. 131-141.
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2.Artykuł naukowy pt.: „Profesjonalizacja zawodu mediatora”- opublikowany w czasopiśmie
naukowym Studia Prawnicze i Administracyjne 2017, nr 21, s. 59-64.
3.Artykuł naukowy pt. „Socjologiczno-prawne aspekty mediacji”- opublikowany w
czasopiśmie naukowym Studia Prawnicze i Administracyjne 2018, nr 26, s. 35-41.
4.Rozdział w monografii pt.: „Rola prawa w mediacji z perspektywy jej uczestników”opublikowany w monografii pt. „Aktualne problemy stosowania prawa” red. M. Łaszewska Hellriegel, M. Kłodawski, Zielona Góra 2019, s. 73-8
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
W ramach pracy dydaktycznej od 2003 roku (z przerwą na urlop macierzyński i
wychowawczy) prowadzę ćwiczenia na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując
przykładowo w ostatnim roku akademickim sumaryczną ocenę zajęć przez studentów: 5.23
(dane uzyskane z systemu USOS UMCS]. W trakcie mojej pracy prowadziłam zajęcia z takich
przedmiotów jak wstęp do prawoznawstwa, socjologia prawa, socjologia administracji,
socjologia organizacji, podstawy socjologii.
1) Opracowuję co roku autorskie konspekty na potrzeby ćwiczeń i systematyzacji
przekazywanych treści.
2) Przeprowadzam analizę aktualnych wyników badań socjologiczno - prawnych na potrzeby
prowadzonych ćwiczeń.

Imię i nazwisko:

MONIKA REJDAK

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr nauk prawnych (rok uzyskania 2007)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia z postępowania cywilnego (150 godz), wykład z przedmiotu : „Postępowania
odrębne w postępowaniu cywilnym”, 30 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dotychczasowy dorobek naukowy koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa i
postępowania cywilnego w tym w szczególności na kwestiach dotyczących postępowania
grupowego, dowodów oraz postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym oraz
kwestiach środków procesowych stosowanych w sprawach cywilnych dotyczących naruszeń
praw własności intelektualnej. Do najważniejszych osiągnięć naukowych od roku 2013
zaliczam :
Opublikowanie monografii naukowej, która stanowi podstawę wniosku o wszczęcie
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postępowania habilitacyjnego na temat : „Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia
praw własności intelektualnej”, Warszawa 2019, rec. wydawnicza : Prof. dr hab. Maciej
Szpunar, wyd. C. H. Beck, liczba stron 350.
Praca w zespole powołanym celem przygotowania koncepcji sądów własności intelektualnej,
działającym przy Ministrze Sprawiedliwości (od roku 2018). Przygotowanie uzasadnienia
projektu ustawy na temat odrębnego postępowania cywilnego dotyczącego spraw z zakresu
praw własności intelektualnej.
Przeprowadzenie na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości analizy spraw cywilnych,
które toczyły się na podstawie ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w
postępowaniu grupowym (analiza dostępna na oficjalnej stronie IWS).
Opublikowanie monografii na temat : „Obowiązywania w polskim porządku prawnym
postepowania grupowego (ocena i perspektywa zmian), wyd. Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości 2019, rec. prof. dr hab. Ł. Błaszczak, prof. dr hab. P. Rylski
Udział w Komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. K. Piaseckiego oraz A.
Marciniaka (rok 2016)
Udział w komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego, pod red. A. Marciniaka, wyd. C.
H. Beck, Warszawa 2019 (udział w tomie : I, II, III, V)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie wykładu kierunkowego z przedmiotu : Postępowania odrębne w postępowaniu
cywilnym” oraz ćwiczeń z tego przedmiotu oraz z przedmiotu postępowanie cywilne.
Zarówno wykład jak i ćwiczenia są przygotowywane w oparciu o moje publikacje, które z
tego obszaru posiadam. Ponadto podczas tych zajęć omawiane są najważniejsze orzeczenia.
Poszczególne działy kończę przeprowadzeniem obszernych pisemnych sprawdzianów
oceniających zakres wiedzy przyswojonej przez studentów.

Imię i nazwisko:

JACEK SOBCZAK

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor prawa, prawo konstytucyjne, starszy wykładowca
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
- 1 grupa ćwiczeń z prawa konstytucyjnego 45 godzin, II r., kierunek Prawo, studia stacjonarne
jednolite
- wykład monograficzny „Konstytucyjna ochrona praw i wolności, 15 godzin, kierunek Prawo,
studia stacjonarne
- seminarium IV rok (zastępstwo za Prof. R. Mojaka), 20 godzin (4 seminarzystów), kierunek
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Prawo, studia stacjonarne.
Charakterystyka dorobku naukowego
(z W. Orłowski): Senat RP a samorząd terytorialny, w: Samorząd w Konstytucji RP z 2
kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Wydawnictwo TNOiK Toruń 2013, s.
75-98; ISBN 978-83-7285-703-3.
Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin, Studia
Iuridica Lublinensia 2014, nr 21, s. 171-180.
Wybrane problemy konstytucjonalizacji prawa administracyjnego w praktyce samorządu, w:
Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, red. M. Chrzanowski,
W. Orłowski, J. Nowak, Wydawnictwo Polihymnia Lublin 2015, ss. 250, ISBN 978-83938785-7-4, s. 167-174.
Organy kontroli państwowej I ochrony prawa, rozdział XIII, w: Konstytucyjny system
organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis,
Lublin 2015, ss. 307; ISBN 978-83-63761-56-1; s. 283-300.
(współredakcja z M. Chrzanowski), Samorządy jako formy demokracji uczestniczącej. Selfgovernments as participatory democracy, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Wydawnictwo
Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica Lublin 2016, ss. 194; ISBN 978-83-64800-016.
Redakcja, Samorząd a prawo do sądu, Wydawnictwo Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia
Iuridica Lublin 2016, ss. 194; ISBN 978-83-64800-01-6.
Skarga na uchwały organów samorządu województwa a ograniczenia prawa do sądu. Wybrane
zagadnienia, w: Samorząd a prawo do sądu. Self-Government and the Right to Court, red. J.
Sobczak, Wydawnictwo Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica Lublin 2016, ss. 146;
s. 91-102. ISBN 978-83-64800-02-3.
Zarząd województwa jako organ realizujący politykę rozwoju regionalnego, Przegląd Prawa
Konstytucyjnego 2016, nr 4, s. 207-222.
Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Studia Iuridica Lublinensia 2016, nr 4.
(współredakcja z M. Chrzanowskim), Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej,
Wydawnictwo Polihymnia Lublin 2017, ss. 250; ISBN 978-83-64800-03-0; w tym: Ewolucja
zadań samorządu województwa w procesie decentralizacji i centralizmu, s. 109-120.
Status prawny marszałka województwa w świetle zasad jego wyboru i odwołania, w: Aktualne
problemy prawa wyborczego, Tom II, red. E. Żelazko-Makowska, B. Przywora, K. Mucha, M.
Wrzalik, Częstochowa 2018
Ponadto jestem twórcą i koordynatorem programu badawczego realizowanego w Katedrze
Prawa Konstytucyjnego „Instytucje samorządu w demokratycznym państwie prawa 2016–
2019” o zasięgu ogólnopolskim.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
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Prowadziłem wykłady i ćwiczenia na kierunku Prawo z zakresu prawa konstytucyjnego,
ustrojów państw współczesnych, zasad tworzenia prawa zarówno na studiach stacjonarnych jak
i niestacjonarnych.
Od ponad 10 lat przygotowałem i prowadzę na kierunku Prawo, na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych wykład monograficzny Konstytucyjna ochrona praw i wolności, cieszący się
stałym zainteresowaniem i wysoką frekwencją studentów.
Za najważniejsze w mojej działalności dydaktycznej uważam współautorstwo podręczników z
zakresu prawa konstytucyjnego realizowanych zespołowo przez pracowników Katedry Prawa
Konstytucyjnego. Adresowane one były do studentów kierunków Prawa, . Podręczniki te
redagowane były dla studentów na każdym etapie ewolucji prawa konstytucyjnego: w
początkowym okresie transformacji – Zarys prawa konstytucyjnego (red. W. Skrzydło),
Rzeszów- Lublin 1993; w okresie Małej Konstytucji – Prawo konstytucyjne, (red. W.
Skrzydło), Lublin 1995; w okresie obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. - Polskie prawo
konstytucyjne (red. W. Skrzydło), Lublin 1997 (łącznie 7 wydań , ostatnie wydanie Lublin
2011). Podręczniki te były wielokrotni wznawiane, uzupełniane i stanowiły podstawowy
materiał dydaktyczny dla studentów kierunku Prawo - ośrodka lubelskiego i wielu ośrodków
akademickich w Polsce.
Podobne ważne znaczenie dydaktyczne ma podręcznik dla studentów pierwszego stopnia
studiów kierunku Prawo ma. Konstytucyjny system organów Państwowych (red. E.
Gdulewicz), Lublin 2009; i drugie wydanie Lublin 2015.
W każdym roku akademickim mojej dotychczasowej pracy realizowałem ponad pensum
godzin dydaktycznych.
PAWEŁ SZCZĘŚNIAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych
Rok uzyskania stopnia doktora: 2017 r.
Dziedzina naukowa: nauki prawne;
Dyscyplina naukowa: prawo finansowe
ORCiD: 0000-0002-9017-3444
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo podatkowe (wykład, kierunek prawo III-V rok, studia stacjonarne i niestacjonarne) – 30
godzin
Prawo podatkowe (wykład, kierunek prawo III rok, studia niestacjonarne) – 30 godzin
Prawo bilansowe (wykład i ćwiczenia, kierunek prawo III-V rok, studia stacjonarne) – 30
godzin (wykład) i 30 godzin (ćwiczenia, dwie grupy)
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Prawo bankowe (wykład, kierunek prawo III-V rok, studia stacjonarne) – 30 godzin
Seminarium na 4 roku na kierunku prawo, studia niestacjonarne – 30 godzin
Liczba godzin ogółem: 150 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. Autor publikacji
z dziedziny prawa rynku finansowego, prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa
finansów publicznych. Na dorobek naukowy składa się autorstwo monografii naukowej, a
także 28 rozdziałów w monografiach naukowych oraz 6 artykułów w czasopismach
naukowych, w tym 3 artykułów opublikowanych na łamach uznanych czasopism
zagranicznych.
Otrzymane stypendia i nagrody:
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2013);
Stypendium Prezydenta Miasta Lublin (2014);
Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce (2014);
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
za wyróżniającą się pracę doktorską (2018).
Lista najważniejszych publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa
finansów publicznych:
Szczęśniak P., Środki przymusowej restrukturyzacji banku, Warszawa 2018, Wydawnictwo
C.H. Beck.
Szczęśniak P., The Regulatory Framework of Forced Restructuring of Banks in the Polish
Legal System, „Societas et Iurisprudentia” 2019, vol. 7, no 2.
Szczęśniak P., Grupowy plan naprawy dla systemów solidarnościowych banków
spółdzielczych, "Bezpieczny Bank" 2019, nr 1.
Szczęśniak P., Wykładnia pojęć prawa cywilnego w rekonstrukcji norm prawa podatkowego a
postulat spójności i pewności porządku prawnego, [w:] Zasada pewności w prawie
podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018, Wydawnictwo Wolters
Kluwer.
Hanusz A., Szczęśniak P., The reduction of excessive government debt in the European Union
law and its impact on the Polish legal system, „Comparative Law Nihon University” 2018, vol.
35.
Szczęśniak P., Niepogarszanie sytuacji akcjonariuszy bądź członków banku lub jego
wierzycieli w wyniku przymusowej restrukturyzacji, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy
prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od
Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E.
Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, Wydawnictwo CeDeWu.
Szczęśniak P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r.,
sygn. akt II FSK 146/13 [dot. nieskuteczności umowy o podział quoad usum na gruncie ustawy
o podatku od spadków i darowizn], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”
2015, nr 6.
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autorstwo 7 rozdziałów w podręczniku pt. „Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia”, red. A.
Hanusz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019.
autor testów na aplikacje prawnicze: Szczęśniak P., Część II. Prawo finansowe i bankowe, [w:]
Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy, t. III, red. P. Kapusta, W. Trybka,
Warszawa 2019, Wydawnictwo C.H. Beck.
autorstwo 9 rozdziałów w podręczniku pt. „Źródła finansowania samorządu terytorialnego”,
red. A. Hanusz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS (od 2018 r.)
w 2018 r. odbył wyjazdy badawcze do Tilburg Law School - Tilburg University (Holandia);
Faculty of Law Matej Bel University Banská Bystrica (Słowacja) – w ramach programu
Erasmus+; oraz Institute for Law and Finance Goethe University Frankfurt am Main (Niemcy).
MARZENA ŚWISTAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
dr nauk prawnych (2017)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Zajęcia na kierunku Prawo: semestr zimowy – Współczesne kultury prawne (ćwiczenia, 15
godz.), przedmiot kierunkowy, 5 grup;
Zajęcia na studiach podyplomowych z Zamówień Publicznych – Podstawy Prawa Cywilnego i
Gospodarczego (8 godz.) i Umowy w Zamówieniach Publicznych (8 godz.) – wykład;
Charakterystyka dorobku naukowego
Wrzesień 2018 – Grudzień 2018Visiting researcher na Wydziale Prawa, Alma Mater
Studiorum w Bolonii, Włochy (projekt badawczy – realizacja stażu zagranicznego);
Styczeń 2018 – Czerwiec 2018 Stypendium naukowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych i
Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej, Universita Cattolica del Sacro Cuore,
Mediolan, Włochy (projekt badawczy – staż zagraniczny);
Październik 2017 Doktor nauk prawnych Rozprawa doktorska: „Charakter prawny uchwał
organów samorządu radców prawnych w Polsce” (obroniona z wyróżnieniem)
Październik 2014 – Listopad 2014 Visiting doctoral student na Wydziale Prawa, Alma Mater
Studiorum Uniwersytet w Bolonii, Włochy (realizowany projekt prawnoporównawczy z
zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego adwokatów w Polsce i we
Włoszech);
Luty 2015 - Członkostwo w European Law Institute z siedzibą w Wiedniu, Austria;
Realizowane projekty:Kierownik Zespołu Naukowego „Wykorzystanie nowych technologii w
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wykonywaniu zawodów prawniczych”, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w
latach 2018 - 2020;
Partner w międzynarodowej sieci naukowej KULTAX (umowa z dnia 18 sierpnia 2019 r.);
Zrealizowanie międzynarodowego projektu badawczego „Działalność uchwałodawcza
samorządów zawodowych adwokatów w UE – ujęcie komparatystyczne” (Stypendium
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej, staż
zagraniczny – Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan);
Udział w programie badawczym jako wykonawca „Instytucje samorządu w demokratycznym
państwie prawa” WPiA UMCS w Lublinie 2016 - 2019.
Publikacje:
Ochrona prawna interesów klienta radcy prawnego w świetle praktyki przeprowadzania
przesłuchań przez konsula – wybrana problematyka, “Studia Prawnicze i Administracyjne”
2018, s. 17-24 (współautor N. Karpiuk), ISSN 2081-8025
Prawne uwarunkowania wykonywania zawodu przez radcę prawnego w kancelarii radcy
prawnego - wybrane zagadnienia, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 3/2018,
tom II, red. R. Frey, ISSN: 2081-2345, 2018, s. 329 - 342
Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego w Polsce, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2018, ss. 467, ISBN: 9788322791110
Kontrowersje wokół statusu prawnego i finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, Tom XII Nr 1,
Lublin 2019, s. 283-299 (współaut. Paweł Smoleń), ISSN 1899-7694.
Pełnomocnictwo substytucyjne a upoważnienie aplikanta do zastępowania radcy prawnego i
adwokata – wybrane zagadnienia. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, [w:] J. Sobczak
(red.), Samorząd a prawo do sądu, Lublin 2016, s. 125-144;
Sądownictwo obywatelskie w Królestwie Polskim w 1915 r. (współautor A. Bereza),
Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 2/2016, s. 25-33.
Legal Nature of Resolutions issued by the Bodies of the Self - Government of Legal Advisors EU Perspective, [w:] The International Academic Forum 2015, Nagoya, Aichi, Japan 2015, s.
33-38;
System pomocy prawnej w Belgii [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w
państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej
Rady Radców Prawnych 2014, s. 11-53;
Kontrola legalności uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle
kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości - wybrane zagadnienia [w:] „Radca
Prawny. Zeszyty naukowe ” nr 1 (2014), s. 95-114;
Kilka uwag o prawnych formach działania organów samorządu zawodowego radców prawnych
w świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa [w:] M. Chrzanowski, J. Nowak, W.
Orłowski (red.), Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, Lublin
2015, s. 207-223.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
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Członek założyciel i aktualna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pro
Scientia Iuridica w Lublinie utworzonego przy Uniwersytecie M. Curie – Skłodowskiej w
Lublinie dla absolwentów prawa;
Opiekun studentów dla kierunku Prawno – biznesowy, WPiA;
Udział w projekcie „Akademicka kadra przyszłości”, Projekt realizowany w ramach EFS przez
UMCS w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2017-2019 w
zakresie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania z użyciem nowych technologii;
Udział w projekcie"Stepping-up the right mixt of digital and entrepreneurial skills for teachers
involved in Business, Engineering and Entrepreneurship (BEE) education" w ramach
międzynarodowego szkolenia dla nauczycieli akademickich mających na celu podniesienie
kompetencji dydaktycznych (12 – 16 listopada 2018, Bukareszt);
Uzyskanie kompetencji moderatora Design thinking – metody wdrażane w procesie nauczania;
WOJCIECH TARAS
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
nauki społeczne; doktor nauk prawnych – 1990 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1) Prawo stacjonarne, Prawo administracyjne 6 grup × 45 godz. = 270 godz.
2) Prawo niestacjonarne, Prawo administracyjne 2 grupy × 18 godz. = 36 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
1) uchwycenie dynamicznych związków prawa i wymogów ochrony zabytków w ostatnim
dziesięcioleciu w publikacjach: 1. H.Taras, W. Taras: Право собственности на
археологические памятники в Республикие Польша и проблема их популяризации,
Археологические вести, выпуск 19, Санкт-Петербург 2013, s.255-264; 2. H.Taras,
W.Taras: [rec.] Archeologia sądowa w teorii i praktyce, red. M.Trzciński, Warszawa 2013,
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, tom XXXIV, Rzeszów
2013, s.167-169; 3. Opieka nad zabytkami [w:] Administracja opiekuńcza, red. M.
Szreniawska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2015, s.328-343.
2) kontynuacja studiów nad samorządowymi kolegiami odwoławczymi w publikacjach: 1.
Kolegium jako niezależny organ kontroli instancyjnej nad samorządem terytorialnym. Z dr.
hab. Pawłem Smoleniem, prof. nadzw. KUL – prezesem Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Lublinie oraz dr. Wojciechem Tarasem – wiceprezesem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Lublinie rozmawia dr Rafał Dowgier, Przegląd Podatków
Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 4 (146), s.37-40; 2. M.Gapski, W.Taras:
Prezes samorządowego kolegium odwoławczego i jego uprawnienia kierownicze wobec
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członków [w:] Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2014,
s.109-117.
3) omówienie elementów procesu stosowania prawa w praktyce w publikacjach: 1. Glosa do
uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2013 r.
(II GPS 1/13), Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 9, poz.89, s.641-644; 2. M.P.Gapski,
W.Taras: Notka do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. (II
OSK 1395/13) w sprawie oznaczenia adresata decyzji skierowanej do spółki cywilnej, Casus.
Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2015, nr 78,
s.49-52.
4) analiza nowych tendencji społeczeństwa informacyjnego w publikacjach: 1. Jawność
działania administracji publicznej w warunkach przeciążenia informacyjnego [w:] Władza –
obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga Pamiątkowa ku czci
Profesor Teresy Górzyńskiej, red. I. Lipowicz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014,
s.29-40; 2. W.Taras, W. Zakrzewski: Idea społeczeństwa informacyjnego a ogłaszanie aktów
normatywnych w Polsce, [Materiały konferencji „Pogranicza prawa administracyjnego. Prawo
administracyjne a prawo konstytucyjne”], red. E. Komierzyńska-Orlińska, A. Ostrowska, (…),
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G (Ius), vol.LXIV, no.1, Lublin 2017,
s.209-224.
5) przedstawienie zmian w podstawowych modelach struktur administracji w publikacjach: 1.
Między administracją państwową a publiczną. Przekształcenia struktur w początkowym
okresie III Rzeczpospolitej [w:] Struktury administracji publicznej. Metody, ogniwa, więzi,
tom II, red. A.Mezglewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział w
Rzeszowie, Rzeszów 2016, s.273-288; 2. Max Weber i Franz Kafka – dwa spojrzenia na
biurokrację (po lekturze artykułów Adama Sosnowskiego i Torbena Becka Jorgensena), Casus.
Kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 2016, nr 82,
s.54-55.
6) próba pokazania obecnego stanu polskiej nauki administracji w publikacji: 1. W
poszukiwaniu jednolitych założeń nauki administracji – przegląd stanowisk badawczych [w:]
Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej. Księga
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Andrzejowi Jeżewskiemu z okazji
osiemdziesiątej rocznicy Urodzin, red. A. Cudak, I. M. Szkotnicka, Akademia EkonomicznoHumanistyczna w Warszawie, Warszawa 2018, s.335-346.
7) współredakcja dwóch tomów Annales UMCS Sectio G-Ius 2017, nr 1 i 2018, nr 1.
8) regularne omawianie nowości wydawniczych poświęconych różnym aspektom administracji
publicznej na łamach kwartalnika Studia Iuridica Lublinensia: 2016, nr 4; 2017, nr 2 (dwie
recenzje); 2018, nr 2 i 4 oraz 2019, nr 2 (w przygotowaniu).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1) współautorstwo podręcznika akademickiego: Bezpieczeństwo w zakresie ochrony
dziedzictwa narodowego i kultury [w:] Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa
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wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, rozdz. IV, red. M.Zdyb, J.Stelmasiak, K.Sikora,
Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s.119-134.
2) przypomnienie postaci doc. dr Emanuela Iserzona i jego zapatrywań na dydaktykę
uniwersytecką w publikacji: Emanuel Iserzon o studiach i uniwersytecie, Wiadomości
Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2014, nr 8 (208), s.3536.
3) wskazanie na szczególną pozycję studenta w administracyjnym postępowaniu
egzekucyjnym w publikacji: Zawiadamiać dziekana, Forum Akademickie. Ogólnopolski
miesięcznik środowisk akademickich 2016, nr 4 (269), s.52.
WIESŁAW P. TEKELY
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki prawne, rok uzyskania
stopnia naukowego: 1987
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Historia prawa polskiego – Prawo stacjonarne I r. – ćwiczenia: 4 grupy łącznie 120 godz.
Historia prawa polskiego – Prawo niestacjonarne (zaoczne) I r. – ćwiczenia: 2 grupy - łącznie
30 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy obejmuje zagadnienia z zakresu historii prawa, ustroju i administracji, ze
szczególnym uwzględnieniem okresu XVIII – XX w.
Wybrane publikacje:
Weryfikacja decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym w II Rzeczypospolitej od
1928 r., [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., red.: J.
Niczyporuk, Lublin 2010, s. 915 – 924.
Współautor: A. Wrzyszcz;
Samorząd terytorialny na ziemiach polskich w dobie zaborów – model austriacki i pruski, [w:]
Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red.: P. Smoleń, W. Taras,
Lublin 2010, s. 137 – 146;
Zasady Legal Science on the Polish Territories In the 19th Century, [w:] Rechtswissenschaft in
Osteuropa. Studien zum 19. und frǖhen 20. Jahrhundert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am
Main 2010, ss. 47-70.
Współautorzy: A. Bereza, G. Smyk
Zwalczanie pornografii na ziemiach polskich w dobie zaborów i w II RP, [w:] pornografia,
red.: M. Mozgawa, Warszawa 2011, s. 30 – 42
Encyklopedia Historii Prawa Polskiego – opracowanie kilkunastu haseł (Kodeks Cywilny
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Królestwa Polskiego, Komisja Rządząca Księstwa Warszawskiego, Komitet Urządzający w
Królestwie Polskim, Namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Namiestnik w Królestwie
Polskim, Urząd namiestnika w Galicji, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego, Rada
Stanu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Statut Organiczny Królestwa
Polskiego, Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, Prawo o wykroczeniach z 1932 r.,
Zasady odpowiedzialności karnej według kk z 1932 r., Kara w kk z 1932 r., Odpowiedzialność
nieletnich w kk z 1932 r., Środki zabezpieczające w kk z 1932 r., Środki zaskarżenia w kpk,
Postępowania szczególne w kpk, Postępowanie doraźne, Postępowanie przygotowawcze w
kpk, Środki dowodowe w kpk, Środki zapobiegawcze w kpk, Sędzia śledczy w kpk, Rewizja
nadzwyczajna) wydanie planowane na rok 2020
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego ni zagranicznej, np. w ramach
mobilności nauczycieli akademickich).
Doświadczenie i dorobek dydaktyczny wiąże się z prowadzeniem zajęć z Historii prawa
polskiego, Historii administracji, Dziejów wymiaru sprawiedliwości, Ustroju i prawa na
ziemiach polskich od X – XX w. , Ewolucji ustroju państwa w czasach nowożytnych, Dziejów
parlamentaryzmu polskiego, Historycznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (wykłady,
seminaria, ćwiczenia).
W ramach aktywności dydaktycznej przygotowane zostały teksty źródłowe: Historia
administracji
w
Polsce
1764
–
1989.
Wybór
Źródeł,
opracowanie
i redakcja wydawnictwa, Warszawa 2006, s. 532, współautorzy: A. Bereza,
G. Smyk, A. Wrzyszcz.; Powszechna historia ustroju. Wybór Źródeł, PWN Warszawa 2015
(współautor: A. Bereza, A. Fermus-Bobowiec, G. Smyk, Wojciech Witkowski), będące
materiałami dydaktycznymi wykorzystywanymi na potrzeby prowadzonych zajęć z wielu
przedmiotów historyczno – prawnych (są też wykorzystywane do przygotowywania prac
dyplomowych i magisterskich).
Inne:
- opiekun dwuosobowej reprezentacji studentów WPiA UMCS na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Historyczno – Prawnej im. Michała Sczanieckiego, w latach: 2013 UKSW (siódme miejsce),
2014 UW (czwarte miejsce);
- organizator wydziałowych eliminacji na Ogólnopolską Olimpiadę Historyczno – Prawną im.
Michała Sczanieckiego, w latach: 2013 – 2019;
- autor zagadnień na Ogólnopolską Olimpiadę Historyczno – Prawną im. Michała
Sczanieckiego w roku 2019;
- Katyńskie Dęby Pamięci – uroczystość posadzenia trzech dębów pamięci przy Zespole Szkół
nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie – 22 IV 2010 r.
Udział z wystąpieniem o istocie i roli zbrodni katyńskiej dla świadomości historycznej
młodego pokolenia Polaków oraz przygotowanie biogramu jednej z upamiętnionych ofiar
zbrodni katyńskiej – por. Piotra KUCZYŃSKIEGO
PRZEMYSŁAW TELENGA
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Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Dr, specjalizacja postepowanie cywilne, 2007 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Postępowanie cywilne – Ćwiczenia – 90 g.
Prawo ubezpieczeniowe – Wykład – 15 g.
Seminarium dyplomowe - Seminarium dyplomowe – 20 g.
Charakterystyka dorobku naukowego
1. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym złożone w celu
obejście prawa . Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r. III CZP 85/13”,
LexisNexis, Polski Proces Cywilny, nr 2 (15), 2014;
2. Egzekucja sądowa z weksla [w:] Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów
wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., praca zb. Pod red. J,
Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016;
3. Przedmiot postępowania egzekucyjnego i egzekucji sądowej [w:] Sine ira et studio. Księga
Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, pod red. T. Ereciński, P.
Grzegorczyk. K Weitz, Warszawa 2016;
4. Uwagi o zasadzie instancyjności w postępowaniu ze skargi na czynność referendarza
sądowego [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, WoltersKluwer 2017;
5. Komentarz do art. 55-97,1831-226, 316-366, 465-470, 47928- 525 [w]: Joanna Bodio,
Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki, Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz
Piotr Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, red. A.
Jakubecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;
6. Komentarz do art., 776-795, 7956-79517, 909-912, 1023-10401 [w]: Joanna Bodio, Tomasz
Demendecki, Andrzej Jakubecki, Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr
Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, red. A.
Jakubecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 ;
7. Uwagi o legitymacji interwenienta ubocznego do złożenia wniosku o nadanie na jego rzecz
klauzuli wykonalności celem wszczęcia egzekucji sądowej [w:] Honeste Procedere. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. LaskowskaHulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński, Warszawa 2017;
8. O przymusowym wykonaniu obowiązku usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych
polegającym na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia
[w:] Ars in vita. Ars in iure, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi
Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, Wydawnictwo C.H. Beck
9.
Uproszczona egzekucja z nieruchomości – zagadnienia wybrane [w:] Analiza i ocena
ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak,
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Sopot 2018
10.
O wpływie przeniesienia posiadania w trakcie procesu posesoryjnego na legitymację
procesową pozwanego, PPC 2018, nr 3.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie zajęć w jeżyku angielskim dla studentów programu ERSASMUS - Introduction
to the Polish Civil Law and Civil Procedure
KINGA WERNICKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor nauk prawnych od lipca 2012 r.
rzecznik patentowy od grudnia 2013 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
studia niestacjonarne - Ochrona własności intelektualnej - 18 godzin
studia stacjonarne - European Union Intellectual Property Law - 15 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
1. publikacja: Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do
niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne, Białostockie
Studia Prawnicze 19/2015, s. 243-253.
2. udział w projekcie POLONIUM, którego efektem była:
publikacja w Europejskim Przeglądzie Sądowym 2/2016, tj.:
- Poinformowany użytkownik i stopień swobody twórcy w ocenie całościowego
wrażenia wzorów opakowań produktów żywnościowych w świetle praktyki
Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2/2016, s. 29-34.
oraz
- Tłumaczenie artykułu: Y. Petit, Oznaczenia jakościowe Unii Europejskiej
w sektorze wina, Europejski Przegląd Sądowy 2/2016, s. 16-22.
3. publikacja: Czy opis patentowy ujawnia wzór wspólnotowy? – glosa do
wyroku Sądu Unii Europejskiej (siódma izba) z 15.10.2015 r. w sprawie
T-251/14, Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), Glosa 2/2016, s. 60-67.
4. publikacja angielskojęzyczna:
Preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union
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concerning unregistered Community designs, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2/2016, s.
187-198.
Publikacja powstała w ramach wydania specjalnego ww. zeszytów naukowych w
związku z 35. Corocznym Międzynarodowym Kongresem ATRIP (Teaching and
Research in Intellectual Property).
5. coroczny udział w zjazdach rzeczników patentowych szkół wyższych od
roku 2017, w ramach których prezentuję zagadnienia naukowe istotne z
punktu widzenia praktyki profesjonalnych pełnomocników działających w
zakresie ochrony własności intelektualnej
6. Publikacja monografii pt. Poinformowany użytkownik w prawie wzorów
przemysłowych. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2018, 215 stron.
7. Prace badawcze (od roku 2017) nad nową kategorią normatywną znaku
certyfikującego (znaku gwarancyjnego), czego efektem są publikacje i
wystąpienia:
- wystąpienie: 21.02.2018 r. - wystąpienie na temat „Znaki towarowe
certyfikujące” w ramach spotkania konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie
Patentowym RP
- publikacja: Ochrona znaków certyfikujących w prawie Unii Europejskiej
(na przykładzie unijnych znaków certyfikujących), Kwartalnik Urzędu
Patentowego RP 1/2018, s. 118-119.
- publikacja: Unijne znaki certyfikujące, w: 100 lat ochrony własności
przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego RP, pod red.
A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1112-1126.
- publikacja: Indywidualny znak towarowy znakiem jakości, Glosa 1/2019, s.
79-85.
- wystąpienie: 20.09.2018 r. - wystąpienie na temat "Ochrona prawna znaków
certyfikujących w prawie Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane" na
seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie
- publikacja: Ochrona prawna znaków certyfikujących w prawie Unii
Europejskiej – zagadnienia wybrane, Zbiór referatów z seminarium
rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 17-21 września 2018, Nr
42/2019
8. współpraca naukowa z Uniwersytetem Lotaryńskim oraz uniwersytetami
ukraińskimi (takimi jak: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa
Szewczenki, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza w
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Czerniowcach, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w
Iwano-Frankiwsku) w zakresie problematyki z zakresu integracji
europejskiej. Efektem współpracy jest:
- dwukrotne (2017 i 2018) zorganizowanie międzynarodowych sympozjów
naukowych z problematyki związanej z integracją europejską
- utworzenie Centrum Europejskiego UMCS
- dwukrotne złożenie wniosków w ramach programu NAWA Akademickie
Partnerstwa Międzynarodowe.
9. udział w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej
pt. "Znaki towarowe i ich ochrona", która odbyła się w dniach 8-9 czerwca
2018 r.
10. od 2017 r. raz w roku publikuję artykuł naukowy w Kwartalniku Urzędu
Patentowego RP
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1. uruchomienie nowego wykładu (wykładu monograficznego) "European Union Intellectual
Property Law"; wykład cieszy się dużym powodzeniem wśród studentów i jest wysoko
oceniany przez studentów, czego wyrazem są opinie z ankiet:
"Bardzo polecam zajęcia prowadzone z Panią dr Wernicką. Widać, że Pani dr zależy żeby
przekazać jak najszerszą wiedzę, widać że podchodzi do zajęć z pełną pasją i
profesjonalizmem. Były to moje jedne z lepszych zajęć z przedmiotu monograficznego".
"I do want to express my gratitude to Dr. Wernicka for performing this
appealing and appropriable activities".
2. opieka nad Kołem Naukowym Prawa Europejskiego
3. opieka nad studenckim zespołem badawczym nad integracją europejską przy Centrum
Europejskim UMCS współpracującym z Wydziałem Prawa i Administracji i Wydziałem
Politologii UMCS
4. uruchomienie nowego wykładu ogólnouniwersyteckiego w jęz. francuskim
"Ogólne wprowadzenie do prawa i polityk UE"
5. opracowanie nowego kierunku studiów "Prawo międzynarodowe i prawo UE" oraz
stworzenie programu studiów do ww. kierunku studiów
TOMASZ WOŚ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
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uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor nauk prawnych
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Socjologia prawa – wykład na I roku prawa niestacjonarnego I roku, 9 godzin.
Charakterystyka dorobku naukowego
Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień mieszczących się w ramach socjologii
prawa i teorii prawa. W szczególności koncentrują się wokół kilku relatywnie odległych
obszarów prawa tj. problematyki zwodów prawniczych, w tym w szczególności notariuszy i
radców prawnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz możliwości stosowania prawa wobec
podmiotów, które nie miały o nim odpowiedniej wiedzy, czyli tzw. ignoranti iuris. W ramach
wskazanych obszarów badawczych w ostatnich latach opublikowałem między innymi
następujące teksty:
Nadzór samorządu zawodowego nad działalnością notariuszy i radców prawnych, ,,Prawnik.
Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie” 2013, nr 3, s. 53-66.
Proces upaństwowienia notariatu w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej,
,,Studia Iuridica Lublinensia” 2013, t. XX, s. 101-117.
Klika uwag na temat najnowszych zmian w zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej
przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego w Polsce [w:] Filozoficzne i
teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. Andruszkiewicz, A.
Breczko, S. Oliwniak, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 399-409.
Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Księga
Jubileuszowa Prof. dr hab. Wojciecha Witkowskiego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol.
XXV, nr 3, s. 985-995.
Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce.
Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 423-430.
Ignorantia iuris a stosowanie prawa administracyjnego [w:] Prawo i polityka w sferze
publicznej. Perspektywa wewnętrzna, red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, EWydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 125-136.
Ignorantia iuris w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce [w:] Nowe wyzwania i
rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 44-57.
Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady ,,ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki
orzeczniczej w Polsce [w:] ,,Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2018, t. 7, nr 1, s.
181-205.
Ignorantia iuris nocet w orzecznictwie sądów administracyjnych w Polsce [w:] ,,Studia
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Prawnicze i Administracyjne” 2018, nr 24, s. 63-67, ISNN 2081-8025, e-ISNN 2449-9722.
Trybunalskie i sądowe stosowanie zasady ,,ignorantia iuris nocet” na gruncie praktyki
orzeczniczej w Polsce [w:] ,,Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna" 2018, t. 7, nr 1, s.
181-205.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Mam duże doświadczenie dydaktyczne. Zajęcia ze studentami prowadzę od 1999 roku. Moja
działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie wykładów i ćwiczeń z socjologii prawa,
wykładów i ćwiczeń z podstaw socjologii, ćwiczeń z socjologii organizacji, ćwiczeń z
komunikacji społecznej, wykładów i konwersatoriów z prawa w politykach publicznych,
wykładów z metod badań socjologicznych oraz seminariów dyplomowych i magisterskich.
Moje obciążenia dydaktyczne zazwyczaj przekraczają pensum o ponad 50%. Do swoich
najważniejszych osiągnieć dydaktycznych zaliczam ponad 150 wypromowanych magistrów i
licencjatów, wysoką ocenę studentów prowadzonych przeze mnie zajęć, opracowanie
konspektów z prowadzonych zajęć, a także wytycznych dotyczących prac licencjackich,
magisterskich i zasad sporządzania przypisów.
Imię i nazwisko:

ZBIGNIEW WŁADEK

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych/ Prawo/Teoria i filozofia prawa/2007
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Wykład monograficzny – Własność prywatna w doktrynach prawnych – 15 godz.
Technologia informacyjna – konwersatoria
Charakterystyka dorobku naukowego
Zainteresowania naukowe związane są z własnością prywatną w wymiarze idei (jako
podstawą życia społeczno-gospodarczego) oraz instytucji (prawa własności analizowanego z
punktu widzenia głównie aspektów administracyjnych, w mniejszym stopniu cywilistycznych).
Zainteresowania badawcze związane są także z organizacją i funkcjonowaniem administracji
publicznej oraz prawem informatycznym.
Autorstwo monografii:
Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej, Wyd. Difin, Warszawa
2012.
Własność prywatna w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego XX w., Wyd. Difin,
Warszawa 2012.
Autorstwo artykułów:
Własność prywatna – wielopłaszczyznowy fenomen [w:] Księga życia i twórczości. Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, pod redakcją Zbigniewa
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Władka we współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiakiem, Włodzimierzem
Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem, Tom V, Prawo, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014, s. 397 –
404.
Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej [w:] Samorząd terytorialny w panstwach Unii
Europejskiej, redakcja naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Wyd. Akademii
Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
Wybrane regulacje ustawy o ochronie przyrody z perspektywy testu propocjonalności
ograniczeń prawa własności [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a
doświadczenia Polski, redakcja naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2016, s. 619-637.
Klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa w wykładni przepisów
regulujących prawo własności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G,
IUS, Vol 63, No 2 (2016).
Interes publiczny w wykładni przepisów regulujących prawo własności [w:] Nowe wyzwania i
rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, Red. Naukowa J. Jaskiernia, K.
Spryszak, Toruń 2018.
Cel publiczny jako warunek dopuszczalności wywłaszczenia [w:] Polski system ochrony praw
człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia –
bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, red. naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2019
Redakcja:
Pełniłem funkcję redaktora naczelnego (współpraca Arkadiusz Bereza, Jerzy Stelmasiak,
Włodzimierz Gogłoza i Krzysztof Kukuryk) pięciotomowej Księgi pamiątkowej dedykowanej
Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014. Pięć Tomów tej
Księgi obejmuje łącznie 2 372 strony.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Aktywny dydaktycznie od 2002 roku. Dotychczas prowadził zróżnicowane formy zajęć:
ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, zajęcia konsultacyjne, wykłady
podstawowe,
kierunkowe, kształcenia ogólnego i monograficzne na wszystkich prowadzonych przez
wydział kierunkach studiów także w ramach różnych ich trybów. Promotor prac
dyplomowych. Prowadził także wykłady i ćwiczenia a także szkolenia na innych wydziałach
UMCS. Wykazywał także aktywność dydaktyczną w szkołach wyższych poza Uniwersytetem.
Na kierunku prawo prowadzi wykłady monograficzne i konwersatoria z przedmiotu
technologia informacyjna.
Autorstwo podręcznika akademickiego:
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Wyd. Difin, Warszawa
2013 (s. 230).
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu,
uzupełnione i uaktualnione, Wyd. Difin, Warszawa 2016 (s. 258).
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Wydanie II

Szkolenia:
W 2019 roku uczestniczył w szkoleniach - Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry
akademickiej UMCS - takich jak profesjonalne wystąpienia publiczne, Innowacyjne metody
prezentacji danych.
Imię i nazwisko:

AGNIESZKA WOŁOSZYN-CICHOCKA

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor (od 2016 roku)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Publiczne prawo gospodarcze – ćwiczenia 15 godzin, 6 grup ćwiczeniowych (90 godzin)
(Prawo stacjonarne)
Prawo ochrony zdrowia – wykład kierunkowy, 30 godzin (Prawo stacjonarne)
Charakterystyka dorobku naukowego
Liczne publikacje z zakresu prawa medycznego i publicznego prawa gospodarczego:
Monografie
Rozdz. III art. 29, 31-34, 36, rozdz. IV art. 37-44 w: M. Zdyb, G. Lubeńczuk, A. WołoszynCichocka, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8128-885-9
Ochrona praw pacjenta. Studium publicznoprawne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss.
497, ISBN 978-83-227-9030-4
Redakcja naukowa monografii
1. Odpowiedzialność w ochronie zdrowia, red. M. Zdyb, E. Kruk, A. Wołoszyn-Cichocka,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8820-0
Artykuły, rozdziały w monografiach naukowych
Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta/
red. J. Pacian, Lublin 2017, s. 31-45, ISBN 978-83-200-5333-3; współautor G. Lubeńczuk
Reglamentacja działalności leczniczej, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w
Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, red. L. Bielecki, J. Mojak, A.
Żywicka, Lublin 2017, s. 249-271, ISBN 978-83-64527-57-9, współautor G. Lubeńczuk
Konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku przez władze publiczne,
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius), vol. 64, nr 1/2017 s. 225-241,
ISSN 0458-4317
Wykonywanie działalności leczniczej przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przykłady dysfunkcji ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, [w:] Dysfunkcje
publicznego prawa gospodarczego/ red. M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk, Warszawa 2018, s.
411-422, ISBN 978-83-812-8087-7
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Pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych – uwagi de lege lata i de
lege ferenda, [w:] Odpowiedzialność w ochronie zdrowia/ red. M. Zdyb, E. Kruk, A.
Wołoszyn-Cichocka, C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 163-177, ISBN 978-83-812-8820-0
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako instrument oddziaływania na rynek produktów
leczniczych, [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę/ red. A. Powałowski,
Warszawa 2016, współautor G. Lubeńczuk
Reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku - próba oceny, [w:] Aktualne
problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego/ red. W. Orłowski, Lublin
2014
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka prowadzi ćwiczenia na kierunku Prawo od 2007 roku,
natomiast od 2016 roku prowadzi również wykłady (uruchomienie nowego wykładu
kierunkowego Prawo ochrony zdrowia). Jest współautorem podręcznika Publicznoprawne
podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Wolters Kluwer Warszawa 2014
(rozdział pt. Obrona cywilna). Każdego roku wraz z Elsa Lublin i innymi pracownikami
Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji uczestniczy w organizacji
Ogólnopolskiego Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego „Szafirowe Paragrafy”. Jest
także członkiem jury Konkursu. 21 listopada 2018 roku przeprowadziła prelekcję na temat
ochrony praw pacjenta w ramach Seminarium Prawa Medycznego, zorganizowanego przez
Elsa Lublin, natomiast 31 maja 2019 r. wystąpiła w panelu eksperckim na Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa medycznego”
zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS.
TOMASZ WOŹNIAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister, nauki prawne, czerwiec 2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019 (ćwiczenia na kierunku Prawo)
Prawo finansowe
- grupa IV 15 godz.
- grupa V 15 godz.
- grupa VI 15 godz.
Prawo podatkowe
- grupa V 15 godz.
- grupa VI 15 godz.
Semestr letni 2018/2019 (ćwiczenia na kierunku Prawo)
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Prawo finansowe
- grupa IV 15 godz.
- grupa V 15 godz.
- grupa VI 15 godz.
Postępowanie podatkowe
- grupa I 15 godz.
- grupa II 15 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Działalność naukowa rozwijana w zakresie specjalności prawo finansowe. Specjalizacja w
obszarze międzynarodowego prawa podatkowego. Większość dotychczas opublikowanych
prac badawczych poświęcona jest rozgraniczeniu uprawnień do opodatkowania dochodu
uzyskiwanego przez zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności instytucji zakładu. W
okresie 2017-2019 uczestnictwo w konferencjach, w tym międzynarodowych (2017 w Danii i
w 2019 w Szwecji) oraz kwerendy naukowe, w tym w International Bureau of Fiscal
Documentation (2017 Amsterdam, Niderlandy). Od połowy 2017 r. trwają prace nad dysertacją
doktorską pt. Powstawanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie
podatkowym (stan zaawansowania: ok. 90%).
1. T. Woźniak, Rozliczanie straty zlikwidowanego zakładu zagranicznego w świetle zasady
swobody przedsiębiorczości, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A.
Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer, ss. 359-372.
2. T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2017 r., I
OSK 246/17, „Finanse Komunalne” 2018, nr 3, ss. 69-75.
3. T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2017
r., II FSK 2472/15, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2, ss. 182189.
4. T. Woźniak, Miejsce i rola zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, "Przegląd
Legislacyjny" 2017, nr 4, ss. 51-71.
5. T. Woźniak, Specyfika zakładu w rosyjskich umowach o unikaniu podwójnego
opodatkowania, [w:] Między bezpieczeństwem, prawem a biznesem - nowy wymiar polityki na
obszarze poradzieckim, red. J. Turłukowski, Warszawa 2017, wyd. WPiA UW, ss. 165- 178.
6. T. Woźniak, Zależność prawna przedstawiciela od przedsiębiorstwa jako warunek powstania
zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy
prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od
Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E.
Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu, ss. 501-511.
7. Sprawozdanie: I Eksperckie Seminarium Prawa Finansowego (Lublin, 2017 r.)
Konsekwencje realizacji projektu BEPS (ang. Base and Erosion Profit Shifting) dla polskiego i
międzynarodowego prawa podatkowego, „Casus”, 2017, nr 87, ss. 45-48.
8. T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014 r.,
II FSK 883/12, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 4, ss. 511-521.
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Oddane do druku: artykuł Prevent the artificial avoidance of PE status - cause for discussion
about results of the BEPS project, zostanie opublikowany w czasopiśmie „Acta Universitatis
Brunensis. Iuridica” oraz na platformie „Web of Scicence” prowadzonej przez Thomson
Reuters (planowany moment publikacji: 2020 r.).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń od listopada 2015 r. z większości przedmiotów
prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego UMCS (dotychczas łącznie 1022 godziny
dydaktyczne). Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej z dużą ilością zadań problemowych
(kazusów do rozwiązania dla studentów. Szerokie wykorzystanie zasobów multimedialnych,
w tym prezentacji przygotowanych w programach Power Point oraz Prezi, filmów
dydaktycznych na portalu Youtube, aplikacji do przeprowadzania testów Kahoot itd. W
każdym semestrze uzyskiwane wysokie oceny oraz pozytywne komentarze w anonimowych
ankietach studenckich.
Wybrane osiągnięcia:
1. współautorstwo podręcznika pt. „Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia”, red. A. Hanusz,
Warszawa 2019. W jego ramach samodzielne opracowanie:
- rozdział XII „Źródła międzynarodowego prawa podatkowego”, ss. 397-410;
- rozdział XIII „Zasady unikania podwójnego opodatkowania”, ss. 411-436;
- rozdział XIV „Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych”, ss. 437-447.
2. w maju 2017 r. prowadzenie zajęć dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Zamościu, w
ramach promocji WPiA UMCS.
3. współorganizacja I Eksperckiego Seminarium Prawa Finansowego Lublin 2017.
4. od 2016 r. pomoc promotorom prac magisterskich i licencjackich prof. dr. hab. Antoniemu
Hanuszowi oraz dr. hab. Andrzejowi Niezgodzie w organizacji zajęć seminaryjnych;
5. od listopada 2015 r. regularne opracowywanie autorskich, innowacyjnych materiałów
dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych (rozbudowanych o dodatkowe elementy
w 2019 r.).
6. od 2015 r. regularne opracowywanie zadań problemowych (kazusów) dla studentów.
7. od 2015 r. stałe wsparcie opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego
UMCS przy Katedrze Prawa Finansowego UMCS.
8. od 2015 r. stałe wsparcie opiekuna Sekcji Prawa Finansowego Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej UMCS.
MAREK WOŹNICKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Doktor nauk prawnych, 2017
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
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nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo konstytucyjne – ćwiczenia, grupa VII i IX, łącznie 90 godzin zajęć;
Prawo parlamentarne – ćwiczenia, grupa I – V, łącznie 75 godzin zajęć
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych – dyscypliny prawo, specjalności prawo
konstytucyjne obejmuje uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych na podstawie
rozprawy „Odpowiedzialność polityczna ministra w III Rzeczypospolitej Polskiej” (2017),
autorstwo szeregu publikacji dotyczących tematyki prawa wyborczego, systemu źródeł prawa,
konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela oraz ustroju Rady Ministrów.
Wykaz
osiągnięć
naukowych:
I. autorstwo monografii naukowej: Geneza i ewolucja odpowiedzialności politycznej ministra
w III Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2018, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych
Libropolis, ss. 376, ISBN 978-83-65943-06-4;
II. autorstwo artykułów naukowych w punktowanych czasopismach naukowych:
Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 r. [w:] Podstawowe
zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, „Studia Iuridica Lublinensia”,
2014, tom XXII, s. 393 – 410, ISSN: 1731-6375.
Prawnoustrojowy status ministra w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
wniesionych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Przegląd Prawa
Konstytucyjnego”, 2014, 3 (19), s. 211 – 230, ISSN: 2082 – 1212.
Zgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych w zakresie zwrotu kosztów podróży świadków, „Studia Prawnicze i
Administracyjne” nr 14 (2015), z. 4, s. 91 – 97, ISSN 2081-8025, e-ISSN 2449-9722.
Zmiany zakresów działania ministrów kierujących działami administracji rządowej
w latach 1997 – 2016, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G – Ius”, Vol.
64, No 1 (2017), s. 243 – 264, ISSN: 0458-4317.
Indywidualna odpowiedzialność polityczna ministra w praktyce ustrojowej na gruncie
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018 nr 2 (42), s. 97 –
120, ISSN: 2082 – 1212.
Rola komisarza wyborczego w procedurze podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do
rad gmin w świetle Kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018 nr 4 (44),
s. 121 – 143, ISSN: 2082 – 1212.
Kilka uwag na temat warunków formalnych wniosku o wyrażenie wotum nieufności
ministrowi, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018 nr 5 (45), s. 161 – 186, ISSN: 2082 –
1212.
III. rozdziałów w monografiach wieloautorskich:
Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin – problemy praktyczne, na
przykładzie wyników wyborów samorządowych z 16.11.2014 r. w wybranych gminach
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województwa lubelskiego, [w:] Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym
i praktycznym, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Gdańsk 2017,
Wydawnictwo Athenae Gedanenses, s. 153 – 171, ISBN: 978-83-64706-35-6;
Nienaruszalność mieszkania w Konstytucji RP, [w:] Ochrona miru domowego, red. M.
Mozgawa, Warszawa 2019, Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 39-60, ISBN 978-83-8160-6189.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów: Prawo konstytucyjne, Prawo parlamentarne,
Konstytucyjny system organów państwowych, Zasady ustroju politycznego państwa, Prawo
wyznaniowe oraz wykładów z przedmiotu Prawo wyznaniowe.
Autorstwo materiałów dydaktycznych do ćwiczeń (niepublikowane).
Udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. reformy kierunków studiów na WPiA UMCS w
roku 2018/2019.
MICHAŁ ZALEWSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
doktor/nauki społeczne, nauki prawne/2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy:
Prawo cywilne cz. II - ćwiczenia, 3 grupy po 15 godzin
Semestr letni:
Prawo cywilne cz. II - ćwiczenia, 4 grupy po 30 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Prowadzi badania naukowe w dwu obszarach badawczych: prawo rzeczowe i prawo medyczne.
Prace badawcze w zakresie prawa rzeczowego są kontynuacją zainteresowań naukowych z
okresu sprzed uzyskania stopnia naukowego doktora. Ich przejawem jest opublikowana w 2016
r. monografia naukowa „Powstanie, treść i wykonywanie służebności gruntowych”, będąca
zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, a
także artykuł „Powstanie służebności na podstawie decyzji administracyjnej” opublikowany w
monografii „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące,
projektowane i postulaty de lege ferenda” (red. G. Kozieł), Lublin 2017 r., będący
rozwinięciem tez sformułowanych w referacie wygłoszonym na ogólnopolskiej konferencji
naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące,
projektowane i postulaty de lege ferenda” , Lublin, 12.05.2016 r. Obecnie oczekuje na
publikację przyjętego do druku artykułu naukowego „Providing land properties with access to
public roads through the establishment of easements - selected issues within civil and
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administrative law”
Efektem badań w obszarze prawa medycznego jest artykuł naukowy poświęcony
odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza i lekarza dentysty w związku z wykonywaniem
działalności leczniczej („Liability of physicans and dentists – key issues”).
Publikacje:
Posiadanie służebności przesyłu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2013 r.,
Sectio G, vol. LX, 1, s. 135-146;
Powstanie, treść i wykonywanie służebności gruntowych, Lublin 2016 r. ss. 322;
Liability of physicans and dentists – key issues, Polish Journal of Public Health, 2016 r., vol. 4,
s. 155-160;
Powstanie służebności na podstawie decyzji administracyjnej (w): Prawo cywilne i handlowe
w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda
(red. G. Kozieł), Lublin 2017 r., s. 57-76.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Na kierunku prawo prowadził zajęcia z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego w formie
ćwiczeń z przedmiotów Prawo cywilne cz. I oraz Prawo cywilne cz. II. W latach 2013-2016
(do końca roku akademickiego 2015/2016) opiekun studenckich praktyk zawodowych z
zakresu prawa cywilnego (zadania związane z organizowaniem i nadzorowaniem przebiegu
praktyk w wydziałach cywilnych sądów powszechnych, kancelariach notarialnych,
adwokackich, radcowskich i komorniczych) na kierunku prawo.
KAROLINA BADUROWICZ
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister (od 2018r.)
Asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego
zatrudniony w wymiarze ½ etatu
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Postępowanie cywilne, ćwiczenia
I gr prawo jednolite, stacjonarne magisterskie
Charakterystyka dorobku naukowego
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Organizacja uczelnianego konkursu z wiedzy o Rzecznikach wraz ze Studenckim Kołem
Naukowym Prawników UMCS
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MARIA BARANOWSKA-BOLESTA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister/ Prawo / 2017
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy:
Prawo cywilne cz. I, 5 grup po 15 h (łącznie 75 h), kierunek Prawo
Semestr letni:
Prawo cywilne cz. I, 5 grup po 30 h (łącznie 150 h), kierunek Prawo
Charakterystyka dorobku naukowego
Dorobek naukowy pracownika koncentruje się na tematyce Prawa cywilnego, w tym prawa
rodzinnego. W ostatnich latach pracownik prowadził badania dotyczące materii prawa
rodzinnego, a w szczególności opieki nad małoletnim. Efektem tych prac było powstanie
artykułu „Opieka nad małoletnim-wybrane zagadnienia”, który zostanie opublikowany w
punktowanym czasopiśmie naukowym. Obecnie przedmiotem prowadzonych przez
pracownika badań jest występująca na gruncie prawa rodzinnego instytucja pieczy
naprzemiennej.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 01.10.2017 r. pracownik jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa
Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. W tym czasie prowadził zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Prawo
cywilne cz. I dla kierunku Prawo oraz Wstęp do prawa cywilnego dla kierunku Prawnobiznesowego.
ŁUKASZ BOLESTA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister, Prawo, 2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy:
2 grupy x 15 h (łącznie 30 h) – Prawo pracy (kierunek Prawo stacjonarne)
Semestr letni:
3 grupy x 15 h (łącznie 45 h) – Prawo pracy (kierunek Prawo stacjonarne)
Charakterystyka dorobku naukowego
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Dorobek naukowy pracownika koncentruje się na tematyce polskiego prawa pracy. W
ostatnich latach badania pracownika dotyczą w szczególności pracowniczego obowiązku
lojalności wobec pracodawcy oraz ochrony tzw. sygnalistów w miejscu pracy.
Realizowany projekt badawczy
Realizacja projektu badawczego pt. „W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w
miejscu pracy”, nr rej. 2017/25/N/HS5/00563 (konkurs Preludium 13 zorganizowany przez
Narodowe Centrum Nauki).
Publikacje naukowe
1. Rozdział pt. Ujawnianie nadużyć przez sygnalistów a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa,
[w:] Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, red. P.
Antonowicz, P. Galiński, P. Nogal-Meger, ISBN: 978-83-7865-891-7, Gdańsk 2019.
2. Sygnalizacja jako przejaw realizacji obowiązku lojalności wobec pracodawcy? [w:] Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Lublin 2018.
3. Badania lekarskie jako podstawowy element profilaktycznej ochrony zdrowia w miejscu
pracy [w:] Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce. T. 2, red. H. Pawlak, B.
Nowakowicz-Dębek, Lublin 2017. Współautorstwo z dr Aleksandrą Wiącek.
4. Autonomia informacyjna człowieka jako składnik jego prywatności w zatrudnieniu; [w:]
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Poznań 2016.
5. Prawo pracownika do prywatności – wybrane zagadnienia; [w:] Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce, Poznań 2016.
6. Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia pracowniczego; [w:] Zeszyty Naukowe
Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, nr 5, Kamieniec Wrocławski
2015.
7. Direct and indirect effect in EU consumer law in the light of „Faccini Dori”, „Dillenkofer”
and the other EU cases; [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe, numer 25, Lublin 2014.
Współautorstwo z mgr Pauliną Krukowską.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 01.02.2016 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Pracy na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W tym
czasie prowadził zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Prawo pracy, Prawo
urzędnicze, Zarys prawa pracy i prawa urzędniczego, Prawo pracy w zarządzaniu zasobami
ludzki, Wybrane zagadnienia z zakresu prawa.
Jest także opiekunem studentów na kierunku Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne.
Imię i nazwisko:

KRZYSZTOF CIEŃ

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Tytuł zawodowy magistra uzyskany w 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku Prawo (nr dyplomu 224633).
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Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
1. Ćwiczenia z przedmiotu podstawowego „Prawo finansowe” na III roku studiów
stacjonarnych prowadzone w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2018/2019
dla grup 7, 8 i 9. Wymiar godzin przypadających na grupę zarówno w semestrze zimowym, jak
letnim wynosił 15 godzin.
2. Ćwiczenia z przedmiotu kierunkowego „Prawo podatkowe” na III-V roku studiów
stacjonarnych prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 dla grup 3 i
4. Wymiar godzin przypadających na grupę wynosił 15 godzin.
Charakterystyka dorobku naukowego
Praca naukowa rozwijana w zakresie dyscypliny naukowej prawo finansowe. Zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół zagadnień części ogólnej oraz części szczegółowej prawa
podatkowego. Rozprawa doktorska pt. „Sposoby obniżania obciążeń podatkowych w polskim
porządku prawnym” przygotowywana pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza.
Przewód doktorski został otwarty w marcu 2019 r.
1. Wybrane publikacje naukowe:
- Pojęcie i klasyfikacja środków prawnych ograniczających unikanie oraz uchylanie się od
opodatkowania, [w:] Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od
opodatkowania. Wybrane problemy, red. K. Cień, P. Szczęśniak, Lublin 2019;
- Pozaprawne kryterium „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” w klauzulach
antyabuzywnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, [w:] Zasada pewności w
prawie podatkowym, red. A. Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018;
- A. Hanusz, K. Cień, Przedsiębiorstwo jako samodzielny podatnik - uwagi de lege lata i de
lege ferenda, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI,
red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017;
- Problematyka zakresu podmiotowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług
wynajęcia nieruchomości stanowiącej współwłasność, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, Vol.
26, nr 3.
2. Czynny udział w konferencjach naukowych:
- V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego pt. „The financial law towards
challenges of the XXI century”, Gdynia-Olandia-Karlskrona, 10-13 maja 2019 r., referat: Ulgi
podatkowe a planowanie podatkowe;
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie
podatkowym – de lege lata i de lege ferenda”, Kraków, 18-19 czerwca 2019 r., referat:
Pozaprawne kryterium „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych” w klauzulach
antyabuzywnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Wyjazdy naukowe: International Bureau of Fiscal Documentation z siedzibą w
Amsterdamie.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
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Ćwiczenia z przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych na studiach stacjonarnych na
kierunku Prawo prowadzone od roku akademickiego 2016/2017. Na zajęciach
wykorzystywane są materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych oraz zadania
sytuacyjne.
1. Autorstwo jedenastu spośród trzydziestu sześciu rozdziałów podręcznika pt. Prawo
finansowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Hanusz, Warszawa 2019 (Część II. Prawo
podatkowe, rozdziały: I. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego; II. Konstrukcja podatku;
III. Zobowiązania podatkowe; IV. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; V. Podatek
dochodowy od osób fizycznych; VI. Podatek dochodowy od osób prawnych; VII. Podatek od
sprzedaży detalicznej; VIII. Podatek od niektórych instytucji finansowych; IX. Podatek od
towarów i usług; X. Podatek akcyzowy; XI. Podatki samorządowe).
2. Ocena działalności dydaktycznej w studenckiej ankiecie oceny zajęć za rok akademicki
2018/2019 na kierunku Prawo:
- Prawo podatkowe, semestr zimowy – średnia ocen: 5.68;
- Prawo finansowe, semestr zimowy – średnia ocen: 5.69; semestr letni - średnia ocen: 5.59.
MATEUSZ DERDAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Tytuł zawodowy – magister prawa
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 ćwiczenia z przedmiotu:
Postępowania odrębne w procesie cywilnym PA-P.147
Wymiar godzinowy – 15 h – 4 grupy ćwiczeniowe
Grupy prowadzone: Grupa I – 33 studentów, Grupa III – 30 studentów, Grupa V – 34
studentów, Grupa VI – 29 studentów
Charakterystyka dorobku naukowego
Autor, współautor publikacji w dziedzinie nauk prawnych z zakresu międzynarodowego
postępowania cywilnego oraz szkolnictwa wyższego:
Współautor artykułu (wraz z Justyną Rokitą) „Skreślenie z listy studentów w trybie art. 190
ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym a gwarancje wynikające z Kodeksu
postępowania administracyjnego” w monografii pt. „ Tendencje rozwojowe prawa
administracyjnego” opublikowanej w Wydawnictwie UMCS w 2017 r. (ISBN: 978-83-7784968-2).
Autorstwo podrozdziału pt. „Zachowanie prawa do obrony – uwagi na tle art. 1146 § 1 pkt 3 i
4 k.p.c.” do rozdziału dot. „Przesłanek uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce
sądowej” w monografii pt. „Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa
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obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski”, red. T. Demendecki, Warszawa 2019 r.
(ISBN: 978-83-66344-20-4)
Współautorstwo (wraz z Wojciechem Gralińskim) „Uwag wstępnych” do rozdziału dot.
„Przesłanek uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej” w monografii pt.
„Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach
cywilnych przez sąd polski”, red. T. Demendecki, Warszawa 2019 r. (ISBN: 978-83-66344-204)
Udział w projekcie naukowo-badawczym prowadzonym w 2018 r. z inicjatywy Ministerstwa
Sprawiedliwości w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości zatytułowanym „Mechanizm uznania
lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski
– analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda”. (Członek zespołu badawczego kierowanego
przez: dra hab. Tomasza Demendeckiego, prof. UMCS.)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
KATARZYNA HANAS
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
MAGISTER (rok uzyskania 2015 - uzyskanie dyplomu uznania za wyniki w nauce)/NAUKI
SPOŁECZNE/NAUKI PRAWNE/TEORIA I FILOZOFIA PRAWA
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
TEORIA I FILOZOFIA PRAWA (ĆWICZENIA) - 6 GRUP PO 30 GODZIN - V ROK
STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Charakterystyka dorobku naukowego
Osiągnięcia dotyczące m.in. ocenianego kierunku:
Projekt Konstrukcja normatywna „dobro dziecka” i jej zastosowanie sądowe. (Źródło
finansowe: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie - konkurs: PRELUDIUM 13). - kierownik
projektu
Publikacja: „Dobro dziecka” jako element specjalnej konstrukcji normatywnej - próba
kategoryzacji (w druku) - Wydawnictwo KUL
Publikacja: Zgoda dziecka na zabieg medyczny jako przejaw ochrony dobra dziecka [w:]
Prawa dziecka: perspektywa prywatna i społeczna, wyd. D. Jaroszewska - Choraś, A. Kilińska
- Pękacz, A. Wedeł - Domaradzka Gdańsk 2019.
Publikacja: Instytucja uznania ojcostwa a dobra dziecka [w:] Status prawny i społeczny
dziecka, red. J. Smarż, P. Śwital, Radom 2018.
Publikacja: Sprawiedliwość naprawcza w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/29 / UE ustanawiającej minimalne normy dotyczące praw, wsparcia i ochrony ofiar
przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220 / WSIP i polskie przepisy,
Prokuratura i Prawo 2015 , nr 5.
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Konferencja: 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and
Social Philosophy “Dignity, Democracy, Diversity” Lucerne (Switzerland), 7 - 12th July, 2019,
speech: “Judicial discretion and the welfare of the child”
Konferencja:International Conference "Application of law - human rights - mediation",
Kazimierz Dolny, 30-31th May, 2019, speech: Selected aspects of the protection of children's
rights in the case law of the European Tribunal of Human Rights.
Konferencja: XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Państwo - społeczeństwo - kultura:
formalne i nieformalne źródła prawa, Lublin, 23–26 września 2018 r., Wystąpienie: „Dobro
dziecka” jako ogólna klauzula odsyłająca - teoretyczna i aspekty prawne.
Konferencja : Konferencja naukowa „Dziecko i prawo”, Bydgoszcz, 24-25 kwietnia 2018 r.,
Wystąpienie: Zgoda dzieci na zabieg medyczny.
Nagroda: Pierwsze miejsce w V Konkursie Prokuratora Generalnego: Sprawiedliwość
naprawcza w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29 / UE oraz w przepisach
polskich. (2014 r.)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Od 2015 r. prowadzę zajęcia ze studentami różnych kierunków na Wydziale Prawa i
Administracji. Dotychczas prowadzone przeze mnie zajęcia ćwiczeniowe to:
- Nauka o państwie i prawie (bezpieczeństwo wewnętrzne, I rok studiów I stopnia, studia
stacjonarne, przedmiot podstawowy). - Kierunek następnie zmienił nazwę na Prawo
bezpieczeństwa wewnętrznego
- Nauka o państwie i prawie (bezpieczeństwo wewnętrzne, I rok studiów I stopnia, studia
niestacjonarne, przedmiot podstawowy). - Kierunek następnie zmienił nazwę na Prawo
bezpieczeństwa wewnętrznego
- Teoria i filozofia prawa (prawo, V rok studiów jednolitych magisterskich, studia stacjonarne,
przedmiot podstawowy).
- Zarys teorii i filozofii prawa (administracja, II rok studiów II stopnia, studia stacjonarne,
przedmiot podstawowy). - Kierunek następnie zmienił nazwę na Prawno administracyjny
- Zarys teorii i filozofii prawa (administracja, II rok studiów II stopnia, studia niestacjonarne,
przedmiot podstawowy). - Kierunek następnie zmienił nazwę na Prawno administracyjny
- Wstęp do prawoznawstwa (administracja, I rok studiów I stopnia, studia stacjonarne,
przedmiot podstawowy). - Kierunek następnie zmienił nazwę na Prawno administracyjny
Ponadto, w 2019 r. złożyłam wniosek o uzupełnienie oferty dydaktycznej o nowy przedmiot
dla studentów Erasmusa w języku angielskim The Child's Rights - Practical and Theoretical
Aspects. Wniosek został zaakceptowany.
Od tego roku prowadzę również zajęcia ćwiczeniowe z Ekonomicznej Analizy Prawa na
kierunku prawno-menedżerskim.
KAROL KAGAN
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
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uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister prawa, 2017
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia dla kierunku Prawo (studia stacjonarne, jednolite magisterskie) z przedmiotu
Kryminalistyka Sądowa: grupy IX, X, XI, XII – 80 godz. (20 godz. każda grupa)
Charakterystyka dorobku naukowego
Od chwili zatrudnienia na stanowisku asystenta tj. od dnia 01.10.2018 dorobek naukowy jest
następujący:
1. (autor) Concealing the crime of homicide by the Perpetrator, Studia Iuridica Lublinensia,
Vol 27, No 4, (2018), s. 19-38
2. (1 współautor) Otoskopia kryminalistyczna jako nietypowa metoda identyfikacji człowieka,
w: Kryminalistyka i Kryminologia – najnowsze doniesienia, red. M. Maciąg, K. Maciąg,
Wydawnictwo Naukowe Tygiel Sp. z o.o, Lublin 2019, s 86-96, ISBN: 978-83-65932-75-4.
Ponadto, byłem czynnym referentem na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych,
jak również biernym uczestnikiem X Jubileuszowego Zjazdu Katedr, Zakładów i Pracowni
Kryminalistyki w Toruniu, w dniach 26-28.06.2019
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzone zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotów:
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej (dla studentów Bezpieczeństwa
Prawo
Policyjne
(dla
studentów
Bezpieczeństwa
Prawo
Dowodowe
(dla
studentów
Bezpieczeństwa
Kryminalistyka
(dla
studentów
Bezpieczeństwa
Kryminalistyka
Sądowa
(dla
studentów
Bezpieczeństwo Imprez Masowych (dla studentów Bezpieczeństwa

Wewnętrznego)
Wewnętrznego)
Wewnętrznego)
Wewnętrznego)
Prawa)
Wewnętrznego)

NATALIA KARPIUK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister prawa - rok uzyskania: 2016
[aplikant radcowski III roku; od 2017 roku]
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia z przedmiotu kierunkowego: Profesje prawnicze (semestr letni 2018/2019; 15 h).
Prowadzona grupa: V
Charakterystyka dorobku naukowego
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Działalność naukowa w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.
1. Laureatka I etapu Ogólnopolskiego Konkursu podatkowego EY on Tax (11.2013 r.).
2. Udział w Uczelnianej Konferencji Naukowej pt. „Problematyka znaków towarowych” temat
referatu: „Ochrona znaku towarowego” (11.2013 r.).
3. Udział w Uczelnianej Konferencji Naukowej pt. „Czyny nieuczciwej konkurencji w
systemie prawa własności intelektualnej”, temat referatu: „Nakłanianie do niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy” (kwiecień 2015 r.).
4. Stypendium Rektora UMCS w Lublinie dla najzdolniejszych studentów (lata 2013-2016).
5. Przyznanie przez Rektora UMCS w Lublinie Dyplomu Uznania za bardzo dobre wyniki w
nauce podczas studiów w latach 2011/2012-2015/2016 (Ostateczny wynik studiów: 4.73; nr
dyplomu:2393) (19.09.2016 r.).
6. Publikacja naukowa pt: „Fanfic i fanart w świetle prawa autorskiego” [w:] Internet a prawo
autorskie, Lublin 2016, ISBN: 978-83-7784-833-3, (współaut. A. Semeniuk).
7. Członek Zespołu Naukowego dla rozwiązania problemu naukowego pt. „Wykorzystanie
nowych technologii w wykonywaniu zawodów prawniczych” przy Katedrze Prawa
Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytut Administracji i Prawa Publicznego UMCS
(od 10.2018 r.).
8. Publikacja naukowa „Ochrona prawna interesów klienta radcy prawnego w świetle praktyki
przeprowadzania przesłuchań przez konsula – wybrana problematyka”, Studia Prawnicze i
Administracyjne, ISNN: 2081-8025, 2018, (współaut. M. Świstak).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1. Uczestniczka międzynarodowego projektu dla nauczycieli akademickich organizowanego w
ramach programu Erasmus + pt. „Stepping-up the right mixt of digital and entrepreneurial
skills
for teachers involved in Business, Engineering and Entrepreneurship (BEE) education”
(Bukareszt, Rumunia), w ramach którego odbyło się szkolenie m. in. z wykorzystania nowych
technologii (programów i platform) w procesie nauczania studentów.
2. 621 godzin zajęć dydaktycznych; oceny uzyskane z anonimowych ankiet studentów:
studentów (4.29/5), (5.08/6) (5.02/6) (5.77/6) (5.09/6) – 2016/2017-2018/2019.
3. Organizacja Regionalnego Konkursu dla studentów pt. „IP Contest” – (1.2014 r.)
PAWEŁ KŁOS
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Mgr prawa, rok uzyskania tytułu zawodowego - 2000 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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Wstęp do prawoznawstwa – ćwiczenia (przedmiot podstawowy), prowadzone na kierunku
prawo stacjonarne – 150 h.
Logika dla prawników – ćwiczenia (przedmiot podstawowy), prowadzone na kierunku prawo
stacjonarne i niestacjonarne – 138 h.
Podstawy prawa ćwiczenia (przedmiot podstawowy), prowadzone na kierunku prawnobiznesowy, stacjonarny – 90 h.
Zajęcia z mediacja prowadzone dla Studenckiej Poradni Prawnej UMCS – Sekcja Mediacji –
ćwiczenia, prowadzony na kierunku prawo stacjonarne – 30 h.
Charakterystyka dorobku naukowego
Dyscyplina naukowa: PRAWO
Przedmiot badań: ADR, normy prawne, komunikacja w prawie, budowanie modeli
przydatnych w poznawaniu prawa, praktyczna teoria prawa, logika prawna, współpracuję z
socjologami prawa. Jest to obszar badań Katedry Teorii i Filozofii Prawa. Przedmiot badań
obejmuje obszary prawne w połączeniu z elementy psychologii, socjologii oraz kogniwistyki .
Elementy wskazane powyżej mają uzasadnienie w dorobku naukowym wskazanym poniżej.
Dorobek ten jest udowodniony nie tylko publikacjami lecz również wystąpieniami z odczytem
referatu na konferencjach zagranicznych i krajowych (23 konferencje) w okresie 2016 r. –
2019 r.
Publikacje naukowe:
P. Kłos, Confidentiality of mediation in civil cases against the analytical theory of the Jerzy
Lande’s legal norm, Studia Iuridica Lublinensia Vol. 27, nr 3, (red.) Andrzej Korybski.,
Marzena Myślińska, Paweł Kłos).
P. Kłos, Precedens a postępowanie mediacyjne - kontekst postępowania w sprawach
cywilnych, [w:] L. Leszczyński (redakcja naukowa), B. Liżewski, A. Szot Precedens sądowy w
polskim porządku prawnym (ISBN 987-83-8128-639-8), Monografie Prawnicze C.H. Beck
2018.
P. Kłos, Poufność postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych w polskim porządku
prawnym, Aktualne problemy stosowania prawa, red. M. Kłodawski, M. Łaszewska-Hellriegel,
s. 99-109, „Acta Iuridica Lebusana” vol. 9, ISBN978-83-7842-344-7
P. Kłos, Praca mediatora - uwagi praktyczne, A. Bobryk, M. Jasińska, M. KarczewskaCzapska, A. Prusińska, J. Sosnowski, "Kierunki badawczo-rozwojowe młodych", Siedlce 2018
r.
P. Kłos, Konstrukcja normy prawnej z wykorzystaniem analitycznej teorii normy prawnej
Jerzego Landego, "Formalne i nieformalne źródła prawa" Wydawnictwo KUL, Lublin, red.
Tomasz Barankiewicz (złożone do druku).
P. Kłos, Mediation in the legal order of the United Nations, Studia Iuricica Lublinensia
(złożone do druku).
Złożone projekty naukowe:
Poufność mediacji - analiza teoretycznoprawna. Nr rej.: 2019/33/N/HS5/01771, Preludium 17.
Wnioskodawca i kierownik projektu. Wniosek złożony. Oczekiwanie na rostrzygnięcie.
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EDUKACJA W ZAKRESIE MEDIACJI W POLSKICH I UKRAIŃSKICH
UNIWERSYTETACH (stan obecny i kierunki zmian w perspektywie integracji europejskiej)
projekt pod kierownictwem prof. Andrzeja Korybskiego. Nr rej. PPN/BUA/2019/1/00037.
Osoba do kontaktu i członek zespołu polskiego. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie.
Nagrody krajowe: Zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy artykuł zaprezentowany podczas
obrad XVII Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych w ramach sekcji nauk
humanistycznych i nauk społecznych
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Dorobek dydaktyczny kształtuje się od połowy 2016 r. (w związku z rozpoczęciem studiów
doktoranckich na WPiA UMCS). Z wyłączeniem godzin realizowanych w ramach programu
studiów zajmuję się prowadzeniem voluntarnych zajęć z mediacji i komunikacji od wiosny
roku 2017. Sprawuję opiekę merytoryczną nad corocznym wydarzeniem „Symulacja
mediacji”, które odbywa się na WPiA. Prowadzę funpage’a na facebook związanego z
popularyzacją pracowni mediacji WPiA UMCS oraz mediacji jako formy rozwiązania sporu
(utworzenie strony 21 marca 2018). Pracownia mediacji jest częścią organizacyjną Katedry TiF
WPiA. Od roku 2019/2020 zgłoszony został przedmiot monograficzny „Mediation in Practice”
w języku angielskim. Prowadzący Prof. Andrzej Korybski, mgr Paweł Kłos.
PAULINA KRUKOWSKA-SIEMBIDA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister/ nauki społeczne, nauki prawne - 2015 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Prawo międzynarodowe publiczne na kierunku prawo stacjonarne – 2 grupy po 30 godzin
Prawo międzynarodowe publiczne na kierunku prawo zaoczne – 2 grupy po 12 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Publikacje naukowe:
P. Krukowska-Siembida, Dostęp do produktów leczniczych jako komponent prawa do
zdrowia, Barometr Regionalny 2018, Vol. 16 No. 5.
P. Krukowska-Siembida, Import równoległy produktów leczniczych, „Studia Prawnicze i
Administracyjne” 2018.
P. Krukowska-Siembida, Independence of the Judges of the European Court of Human Rights,
„Studia Iuridica Lublinesia" 2018.
P. Krukowska-Siembida, Ważny interes podatnika i interes publiczny w klauzulach
generalnych Ordynacji podatkowej (współautor prof. dr hab A. Hanusz), Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska Sectio G (Ius)”, Vol. LXIII, 2, Lublin 2016, ISSN 0458-4317.
P. Krukowska-Siembida, Direct and indirect effect in EU consumer law in the light of „Faccini
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Dori”, „Dillenkofer” and the other EU cases, Studenckie Zeszyty Naukowe, numer 25, Lublin
2014, ISSN 1506–8285;
Dorobek naukowy:
wrzesień 2018 Prelegent – Międzynarodowa Konferencja „Aspekty prawne procedur
medycznych“, referat: „Handel równoległy produktami leczniczymi w świetle regulacji
unijnych“.
wrzesień 2018 Prelegent - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Grupy Polskiej ILA
„Instytucjonalizacja prawa międzynarodowego“, referat: „Prawne aspekty działalności WHO i
WTO na rzecz ochrony zdrowia publicznego“.
maj 2018 Prelegent – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo międzynarodowe – teoria
a praktyka“ połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, referat:
„Koncepcje rozwoju międzynarodowego prawa zdrowia publicznego“.
październik 2017 Prelegent – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Grupy Polskiej ILA
„Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego“, referat:
„Niezależność sędziego międzynarodowego“.
maj 2017 Prelegent – połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego,
referat: „Sposoby rozstrzygania sporów w międzynarodowym prawie morza“.
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
listopad 2018 - członek Zespołu Programowego do utworzenia nowego kierunku studiów
pod nazwą Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
październik 2018 - opiekun roku na kierunku administracja stacjonarna i niestacjonarna
październik 2016 - członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji Wydziału Prawa i
Administracji UMCS
PAWEŁ LESIŃSKI
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister – rok uzyskania 2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Historia doktryn politycznych i prawnych (ćwiczenia)
– studia stacjonarne 24 godziny
- studia niestacjonarne 12 godzin
Charakterystyka dorobku naukowego
Działalność naukowa prowadzona jest w ramach dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk
prawnych. Ww. działalność skupia się na szeroko pojmowanej tematyce doktryn politycznych
i prawnych w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Głównym polem badań jest spojrzenie
na państwo, prawo i jednostkę w doktrynie oraz myśli niemieckiej. Szczególnym
zainteresowaniem obdarzony jest niemiecki XIX-wieczny liberalizm oraz XX-wieczna idea
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państwa socjalnego.
W ramach realizowanego grantu badaniom poddana jest wizja
państwa w myśli Roberta von Mohla.
Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
- P. Lesiński: Aksjologiczne podstawy pozycji kobiet w ideologii narodowosocjalistycznej –
wizja Alfreda Rosenberga, [w:] M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil (red.), Dyskryminacja –
przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, Lublin 2016, ss.47-68.
- P. Lesiński : Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej
Niemiec, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO G.
IUS”, 2017, vol. LXIV, nr 1.
- P. Lesiński, O racjonalności państwa prawnego w myśli Roberta von Mohla, „ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO G. IUS”, 2019, vol. LXVI,
nr 1.
- Realizacja projektu badawczego „Państwo w myśli Roberta von Mohla” (Staat im Gedanken
von Robert von Mohl), w Instytucie Prawa Państwowego, Teorii Ustroju i Filozofii Prawa,
Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruprechta i Karla w Heidelbergu (Niemcy) – 1-31 sierpnia
2018 r. (W ramach uzyskanego stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD).
-Uzyskanie grantu w ramach konkursu PRELUDIUM 15 NCN, temat projektu badawczego :
„U źródeł niemieckiego liberalizmu : państwo w myśli Roberta von Mohla”. (realizacja w
latach 2019-2020)
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Na ocenianym kierunku prowadzono zajęcia z przedmiotu Historia doktryn politycznych i
prawnych, nieprzerwanie od roku akademickiego 16/17. Osiągnięto wysokie oceny studentów
w ankietach i komentarzach (przykładowo średnia ocen 5.50/6.00 w roku akad. 18/19 na
studiach stacjonarnych).
-Od roku 2017 nieprzerwane członkostwo wspierające i stała współpraca z Kołem Naukowym
Doktryn Politycznych i Prawnych. Przygotowywanie Członków Koła do Konkursów Debat
Oksfordzkich oraz pomoc w organizacji konferencji naukowych i konkursów przedmiotowych.
HUBERT MIELNIK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister – 2015 r. (UMCS, prawo)
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia (prawo stacjonarne):
Powszechna historia prawa – 1 grupa x 30 h = 30 h
Historia prawa polskiego – 3 grupy x 30 h = 90 h
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Charakterystyka dorobku naukowego
Prowadzę badania nad prawem i administracją Generalnego Gubernatorstwa w okresie II
wojny światowej. Mój dorobek znajduje się na styku historii prawa polskiego oraz
powszechnej historii prawa, ponieważ koncentruje się nad wpływem ideologii i prawa
nazistowskiego (powszechna historia prawa) na polskie prawo, w szczególności zaś na ustrój
sądownictwa (historia prawa polskiego).
Jestem kierownikiem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.
"Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy
apelacyjne w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej" (nr rej.
2017/27/N/HS5/0081, PRELUDIUM 14) – okres realizacji 2018-2020.
Najważniejsze publikacje:
A. Wrzyszcz, H. Mielnik, Status prawny dziecka w niemieckim ustawodawstwie w
Generalnym Gubernatorstwie (1939 – 1945), „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, t. 29, nr 1
H. Mielnik, Organizacja i funkcjonowanie okupacyjnej administracji szkolnictwa w
Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 [w:] Prawo a edukacja na przestrzeni
wieków, red. Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 2018
H. Mielnik, Koncepcja sądownictwa karnego w polskiej strefie okupacyjnej Niemiec w
pracach Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w Rządzie RP na uchodźstwie
1943-1944, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2018, t. XXI
H.Mielnik, Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, przeł. M.
Żurowska, W.A.B., Warszawa 2016, ss. 406 (Miroir de l’Occident. Le nazisme et la
civilisation occidentale, Paris 2014), „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, nr 4
H.Mielnik, Sądownictwo pracy w Polsce i Europie [w:] Ochrona pracy w okresie
międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, red. K. Dąbrowski, S. Kwiecień,
Lublin 2015
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Prowadzę zajęcia ćwiczeniowe od 2016 roku na kierunkach: administracja (prawnoadministracyjny), bezpieczeństwo wewnętrzne (prawo bezpieczeństwa wewnętrznego) oraz
prawo. Od 2017 roku sprawuję funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Dydaktyki. Od roku
akademickiego 2018/2019 jestem także opiekunem studenckich praktyk zawodowych.
KRZYSZTOF SEROKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Magister prawa, 2013 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
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Powszechna historia prawa, 240 godzin, 8 grup.
Charakterystyka dorobku naukowego
Artykuł pt. „W sprawie insygniów (atrybutów) miasta Lublina w XVII wieku” w V tomie
czasopisma naukowego „Studia Archiwalne”, Lublin 2018, ISSN 1734-7513
Artykuł pt. „Sandomierskie Voivodship in the Former Poland – Political &amp; Adminstrative
Status” w czasopiśmie naukowym „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, Zamość 2018,
ISSN 1644-9398
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
-

TOMASZ WOŹNIAK
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia
naukowego/tytułu zawodowego:
Magister, nauki prawne, czerwiec 2015
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Semestr zimowy 2018/2019 (ćwiczenia na kierunku Prawo)
Prawo finansowe
- grupa IV 15 godz.
- grupa V 15 godz.
- grupa VI 15 godz.
Prawo podatkowe
- grupa V 15 godz.
- grupa VI 15 godz.
Semestr letni 2018/2019 (ćwiczenia na kierunku Prawo)
Prawo finansowe
- grupa IV 15 godz.
- grupa V 15 godz.
- grupa VI 15 godz.
Postępowanie podatkowe
- grupa I 15 godz.
- grupa II 15 godz.
Charakterystyka dorobku naukowego
Działalność naukowa rozwijana w zakresie specjalności prawo finansowe. Specjalizacja w
obszarze międzynarodowego prawa podatkowego. Większość dotychczas opublikowanych
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prac badawczych poświęcona jest rozgraniczeniu uprawnień do opodatkowania dochodu
uzyskiwanego przez zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności instytucji zakładu. W
okresie 2017-2019 uczestnictwo w konferencjach, w tym międzynarodowych (2017 w Danii i
w 2019 w Szwecji) oraz kwerendy naukowe, w tym w International Bureau of Fiscal
Documentation (2017 Amsterdam, Niderlandy). Od połowy 2017 r. trwają prace nad dysertacją
doktorską pt. Powstawanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie
podatkowym (stan zaawansowania: ok. 90%).
1. T. Woźniak, Rozliczanie straty zlikwidowanego zakładu zagranicznego w świetle zasady
swobody przedsiębiorczości, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. A.
Kaźmierczyk, A. Franczak, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer, ss. 359-372.
2. T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2017 r., I
OSK 246/17, „Finanse Komunalne” 2018, nr 3, ss. 69-75.
3. T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2017
r., II FSK 2472/15, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2, ss. 182189.
4. T. Woźniak, Miejsce i rola zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, "Przegląd
Legislacyjny" 2017, nr 4, ss. 51-71.
5. T. Woźniak, Specyfika zakładu w rosyjskich umowach o unikaniu podwójnego
opodatkowania, [w:] Między bezpieczeństwem, prawem a biznesem - nowy wymiar polityki na
obszarze poradzieckim, red. J. Turłukowski, Warszawa 2017, wyd. WPiA UW, ss. 165- 178.
6. T. Woźniak, Zależność prawna przedstawiciela od przedsiębiorstwa jako warunek powstania
zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy
prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od
Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E.
Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu, ss. 501-511.
7. Sprawozdanie: I Eksperckie Seminarium Prawa Finansowego (Lublin, 2017 r.)
Konsekwencje realizacji projektu BEPS (ang. Base and Erosion Profit Shifting) dla polskiego i
międzynarodowego prawa podatkowego, „Casus”, 2017, nr 87, ss. 45-48.
8. T. Woźniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2014 r.,
II FSK 883/12, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 4, ss. 511-521.
Oddane do druku: artykuł Prevent the artificial avoidance of PE status - cause for discussion
about results of the BEPS project, zostanie opublikowany w czasopiśmie „Acta Universitatis
Brunensis. Iuridica” oraz na platformie „Web of Scicence” prowadzonej przez Thomson
Reuters (planowany moment publikacji: 2020 r.).
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
Zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń od listopada 2015 r. z większości przedmiotów
prowadzonych w Katedrze Prawa Finansowego UMCS (dotychczas łącznie 1022 godziny
dydaktyczne). Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej z dużą ilością zadań problemowych
(kazusów do rozwiązania dla studentów. Szerokie wykorzystanie zasobów multimedialnych,
w tym prezentacji przygotowanych w programach Power Point oraz Prezi, filmów
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dydaktycznych na portalu Youtube, aplikacji do przeprowadzania testów Kahoot itd. W
każdym semestrze uzyskiwane wysokie oceny oraz pozytywne komentarze w anonimowych
ankietach studenckich.
Wybrane osiągnięcia:
1. współautorstwo podręcznika pt. „Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia”, red. A. Hanusz,
Warszawa 2019. W jego ramach samodzielne opracowanie:
- rozdział XII „Źródła międzynarodowego prawa podatkowego”, ss. 397-410;
- rozdział XIII „Zasady unikania podwójnego opodatkowania”, ss. 411-436;
- rozdział XIV „Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych”, ss. 437-447.
2. w maju 2017 r. prowadzenie zajęć dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Zamościu, w
ramach promocji WPiA UMCS.
3. współorganizacja I Eksperckiego Seminarium Prawa Finansowego Lublin 2017.
4. od 2016 r. pomoc promotorom prac magisterskich i licencjackich prof. dr. hab. Antoniemu
Hanuszowi oraz dr. hab. Andrzejowi Niezgodzie w organizacji zajęć seminaryjnych;
5. od listopada 2015 r. regularne opracowywanie autorskich, innowacyjnych materiałów
dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych (rozbudowanych o dodatkowe elementy
w 2019 r.).
6. od 2015 r. regularne opracowywanie zadań problemowych (kazusów) dla studentów.
7. od 2015 r. stałe wsparcie opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego
UMCS przy Katedrze Prawa Finansowego UMCS.
8. od 2015 r. stałe wsparcie opiekuna Sekcji Prawa Finansowego Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej UMCS.
SYLWIA ZABORSKA
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy, rok
uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego:
Mgr prawa – rok uzyskania 2018 . Rozpoczęcie aplikacji radcowskiej przy OIRP Lublin –
styczeń 2019 r.
Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez
nauczyciela akademickiego lub inną osobę w roku akademickim 2018/2019
Ćwiczenia z przedmiotu kierunkowego – Profesje prawnicze. Dwie grupy ćwiczeniowe – III
oraz IV, zajęcia odbywały się w wymiarze 15h w semestrze.
Charakterystyka dorobku naukowego
Działalność naukowa w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.
1. Dyplom uznania za bardzo dobre wyniki w nauce podczas studiów w latach 2013/20142017/2018, ostateczny wynik studiów: 4,83, nr dyplomu: 258417.
2. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin, dwukrotna stypendystka Marszałka Województwa
Lubelskiego oraz czterokrotna stypendystka Rektora UMCS.
3. Laureatka Konkursu Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich – 2014 r. ( staż w Biurze
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RPO)
4. Członek Zespołu Naukowego dla rozwiązania problemu naukowego pt. „Wykorzystanie
nowych technologii w wykonywaniu zawodów prawniczych” przy Katedrze Prawa
Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Instytut Administracji i Prawa Publicznego UMCS.
5. Współautorka rozdziału monografii ,,Podatki i opłaty samorządowe” pod red. Andrzeja
Niezgody, 2017 r.
6. Współautorka artykułu w czasopiśmie CASUS pt. ,,Dowody i postępowanie dowodowe w
postępowaniu cywilnym”, 2017r.
7. Autorka artykułu naukowe pt. ,,Legal regulation of the protection of biometric data under the
GDPR’’ – artykuł przyjęty do druku w Wydawnictwie Studia Iuridica Lublinensia.
8. 12.2017r. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Prawne aspekty transportu
szynowego w Polsce i za granicą”, Olsztyn,
9. 05.2017r. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Kryminalistyczne aspekty
postępowania dowodowego.
10. 04.2017r. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, VI Zjazd Prawników –
Administratywistów pt. ,, Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy”,
Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego
1. 243 godzin zajęć dydaktycznych; oceny uzyskane z anonimowych ankiet studentów:
5.91, 5.56 – semestr 2018/2019
2. Organizacja Konkursu Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich– (2014 r oraz 2015 r.).
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5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia
błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym
sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny
programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz
przedstawienie i ocena skutków tych działań.
Doświadczenia z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w okresie
funkcjonowania kierunku prawo skłoniły do podjęcia prac nad jego reformą. Zostały
wprowadzone liczne zmiany w programie nauczania, które korygowały dotychczasowe
niedociągnięcia.
1/ Zgodnie z koncepcją kształcenia na kierunku prawo wiedza z zakresu dogmatycznych
dyscyplin prawa uzupełniona jest o podstawową wiedzę między innymi z zakresu ekonomii,
socjologii i innych przedmiotów kształcenia ogólnego oraz poparta jest znajomością języka
obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
łącznie z umiejętnością posługiwania się w tym języku z terminologią prawniczą i
administracyjną,
2/ W pracach związanych z opracowywanie koncepcji kształcenia aktywnie uczestniczyli i
uczestniczą intereseriusze zewnętrzni i wewnętrzni. Ci pierwsi to nie tylko podmioty ściśle
współpracujące z Wydziałem takie jak sądy, prokuratura, korporacje prawnicze, ale również
podmioty gospodarcze takie jak: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Izba Celna w Białej
Podlaskiej, dla których organizowano prawno – administracyjne studia uzupełniające lub
studia podyplomowe.
3/ W Komitetach Redakcyjnych czasopism naukowych wydawanych (Annalles sectio G,
Studia Lublinensia)
przez Wydział Prawa i Administracji biorą czynny udział
przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych,
4/ Na Wydziale Prawa i Administracji od kilkudziesięciu lat organizowane są konferencje
naukowe z udziałem przedstawicieli praktyki stosowania prawa: sądów, prokuratury,
korporacji prawniczych. Ponadto na studiach doktoranckich zajęcia dydaktyczne prowadzą
sędziowie Sądu Najwyższego aktywnie uczestniczący również w procesie kształtowania
planów i programów studiów a więc w całym procesie kształcenia,
5/ W zakresie badań nad losami absolwentów Wydziału, od szeregu aktywnie działa
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji, które jest często
inicjatorem spotkań i imprez o charakterze integracyjno - kulturalnym,
6/ Interesariusze wewnętrzni – społeczność akademicka Wydziału poprzez swoich
przedstawicieli w Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, Wydziałowym Zespole ds. Jakości
Kształcenia a w konsekwencji Rada Wydziału Prawa i Administracji aktywnie uczestniczy w
ustalaniu koncepcji kształcenia, biorąc pod uwagę sugestie i opinie interesariuszy
zewnętrznych a tym samym potrzeby rynku i uwarunkowań wewnętrznych. Rokrocznie
zatem dokonywane są drobne zmiany w planach i programach studiów dostosowując je do
uwarunkowań i zapotrzebowań ze strony potencjalnych pracodawców.
7/ Podkreślenia szczególnego wymaga aktywność Samorządu Studenckiego uczestniczącego
w gremiach statutowych Wydziału a sugestie i opinie przekazywane w toku posiedzeń są
respektowane przez Władze statutowe Wydziału
8/ Na Wydziale są prowadzone wśród studentów badania ankietowe oceniające zajęcia
dydaktyczne. Niestety wyniki osobowe tych ankiet nie są w pełni miarodajne gdyż studenci
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niechętnie biorą w nich udział, a jeżeli już w badaniach uczestniczą to w znikomym stopniu.
Wnioski z ankiet są obarczone zdecydowanym brakiem obiektywizmu.
9/ Szczególnego podkreślenia wymaga praktyczne doświadczenie i stały kontakt z praktyką
zawodową wielu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku
prawo. Władze Wydziału uznają ten fakt za ważny czynnik w procesie kształcenia
pozwalający na dostosowanie przekazywanych w ramach zajęć dydaktycznych treści i wiedzy
do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz do kontynuacji nauki przy zdobywaniu zawodów
prawniczych.
10/ Wydział prowadzi szeroko rozumianą współpracę ze wszystkimi Wydziałami Prawa i
Administracji szkół publicznych i niektórymi szkołami niepublicznymi w zakresie:
organizacji konferencji, wymiany bezpłatnej publikacji naukowych, uczestnictwa w
konferencjach i seminariach naukowych, kształceniu kadr naukowych (zapraszanie
zewnętrznych nauczycieli akademickich w charakterze recenzentów rozpraw doktorskich,
habilitacyjnych, osób ubiegających się o tytuł naukowy, promotorów rozpraw doktorskich).
Ponadto powstają publikacje naukowe we współautorstwie pracowników Wydziału z
nauczycielami akademickim innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych
11/ Doktoranci jako studenci III stopnia włączani są w badania naukowe prowadzone przez
poszczególne Katedry/Zakłady w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich oraz w
związku z tematami realizowanymi przez Katedry.
Studenci i doktoranci mogą zamieszczać swe publikacje w wydawanych na Wydziale
„Studenckich Zeszytach Naukowych” oraz w „Studia Iuridica Lublinensia”. Są to czasopisma
punktowane. Podejmowane w ramach studenckiego ruchu naukowego przedsięwzięcia dają
możliwość realizowania przez studentów indywidualizacji procesu kształcenia.
Należy również podnieść, że studencki ruch naukowy jest organizatorem środowiskowych
konkursów krasomówczych. Dotychczas zorganizowano ponad 40 konkursów. Konkurs
obejmuje kazusy z prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego. Udział w konkursie
daje możliwość studentom wykazania się retoryką i erudycją, co z kolei wymaga od
studentów przygotowania merytorycznego. W jury konkursu zasiadają wysokiej klasy
specjaliści wywodzący się z praktyki stosowania prawa (sędziowie, adwokaci, radcy prawni)
oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale.
Kolejnym przykładem propozycji Wydziału skierowaną do studentów interesujących się
prawem karnym są organizowane wyjazdy do Izby Karnej Sądu Najwyższego podczas,
których studenci mają możliwość zapoznania się z bieżącą prac sądu.
Ponadto, najlepsze prace magisterskie/dyplomowe są kierowane na konkursy
organizowane przez instytucje publiczne, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Poziom
promowanych prac i wysiłek promotorów w ich powstanie są doceniane przez krajowe i
międzynarodowe instytucje.
Kolejnym przykładem aktywnego włączania się studentów w działalność naukowo –
badawczą są organizowane w placówkach oświatowych spotkania edukacyjne, na których
studenci biorący udział w pracach Studenckiej Poradni Prawnej dzielą się swoimi
doświadczeniami zdobytymi w toku prac nad rozwiązywaniem sporów prawnych.
12/ Wydział Prawa i Administracji UMCS od momentu powstania bardzo aktywnie
współdziała z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzonych badań
naukowych. Potwierdzeniem tego jest między innymi objęcie patronatem naukowym
Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Lublinie.
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Cele i efekty kształcenia zostały opracowane w złożonej procedurze, w której oprócz
władz Wydziału Prawa i Administracji UMCS uczestniczyli, interesariusze wewnętrzni
(studenci) i zewnętrzni (Prezes Sądu Apelacyjnego, Prokurator Apelacyjny, prezesi dwóch
Sądów Okręgowych, dwaj Prokuratorzy Okręgowi, Prezes Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego, Dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, Prezes Rady Izby
Notarialnej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kierownik
Działu Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury, członek Zarządu Województwa).
W odniesieniu do nowego programu studiów przygotowano karty przedmiotów
spełniające wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowano na Wydziale formularz i
wzór kart, w których bardzo precyzyjnie ustalono kryteria oceniania (z uwzględnieniem
pełnej skali ocen) stosowane w odniesieniu do poszczególnych modułów. Podczas
pierwszych zajęć zawartość kart przedmiotów jest prezentowana i szczegółowo wyjaśniana
studentom, którzy mają możliwość zarówno zwrócenia się o dodatkowe informacje, jak też
przedstawienia własnych komentarzy. Doskonalenie kart przedmiotów odbywa się w oparciu
o doświadczenia uzyskiwane w procesie dydaktycznym, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych
przez studentów. Brane są także pod uwagę zmieniające się potrzeby otoczenia społeczno gospodarczego.
W ramach zajęć z wielu przedmiotów są stosowane różne formy interaktywne, zakładające
wysoki stopień zaangażowania studentów. Oprócz symulacji rozpraw – w postępowaniu
cywilnym, karnym, administracyjnym, prowadzone są także zajęcia w formie warsztatów
prawniczych. Podczas takich zajęć studenci zdobywają umiejętności sporządzania pism
procesowych, wypełniania formularzy podatkowych, przygotowywania i prezentowania
różnego rodzaju wystąpień.
Trwałym efektem badań prowadzonych przez studentów i pracowników Wydziału są
wspólne publikacje, zawierające teksty referatów i głosów w dyskusji zaprezentowanych
podczas wspólnych sesji i konferencji.
W celu poprawy infrastruktury dydaktycznej zostały zakupione urządzeia
audiowizualne do sal dydaktycznych, a także urządzenia dla studentów niepełnosprawnych
(schodołaz). Została dostosowana aula na Wydziale Prawa i Administracji do przepisów
przeciwpożarowych i przeprowadzono kompleksowy remont tych pomieszczeń.
Podkreślenia wymaga także udział pracowników naukowych Wydziału w charakterze
ekspertów w pracach komisji sejmowych (dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw., dr hab.
Arkadiusz Bereza), w charakterze arbitrów w Centrum Mediacyjnym i Arbitrażowym
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie, w Sądzie
Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, w Sądzie Arbitrażowym
Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurychu, w Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce – SCC (prof. dr hab. Andrzej Kidyba). Od wielu lat jest też
utrzymywana współpraca w zakresie badań naukowych z Instytutem Wymiaru
Sprawiedliwości (prof. dr hab. Marek Mozgawa).
Pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału, utrzymują stały kontakt z kołami
naukowymi i samorządem studenckim, pomagają studentom w organizowaniu spotkań z
przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, także dotyczących wyboru przyszłej drogi
zawodowej przez absolwentów. Usprawniono elektroniczny system zapisów na przedmioty
do wyboru. Istnieje też możliwość weryfikowania tych zapisów w drodze decyzji właściwych
prodziekanów podejmowanych na wniosek studentów zwracających się o wykreślenie lub
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dopisanie ich nazwisk do list przygotowanych dla poszczególnych, wybieranych przez
studentów przedmiotów.
Wdrożenie w krótkim czasie sprawnie funkcjonującego wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia było możliwe dzięki temu, że już wcześniej na Wydziale
funkcjonowały odpowiednie zespoły i stosowano metody umożliwiające utrzymywanie
wysokiej jakości kształcenia. Zarówno dotychczasowe, jak też nowe formy współdziałania
Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Komisji Dydaktycznej, Rady Wydziału, Samorządu
Studentów są wykorzystywane w celu stałego doskonalenia systemu. Od dawna dokonywany
jest cykliczny przegląd programów studiów z udziałem interesariuszy wewnętrznych i
zewnętrznych, których cenne uwagi i spostrzeżenia są na bieżąco wykorzystywane w
ulepszaniu planów i programów studiów. Są także brane pod uwagę przy hospitacji zajęć,
okresowych ocenach nauczycieli akademickich oraz przy podnoszeniu jakości bazy
dydaktycznej. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na WPiA UMCS opiera
się na aktach uczelnianych o charakterze centralnym ale jednocześnie jest on odpowiednio
rozwinięty i dostosowany do specyfiki Wydziału. Przyjęto w nim oryginalne rozwiązania
świadczące o dbałości o jakość kształcenia, co zostało zauważone przez Zespół Oceniający
PKA, który odnosząc się do kart przedmiotów stwierdził: „Od strony formalnej przedłożone
do wglądu karty przedmiotów uznać można za wzorcowe (…)” – raport powizytacyjny s. 51.
Cele i efekty kształcenia zostały opracowane w złożonej procedurze, w której oprócz
władz Wydziału Prawa i Administracji UMCS uczestniczyli, interesariusze wewnętrzni
(studenci) i zewnętrzni (Prezes Sądu Apelacyjnego, Prokurator Apelacyjny, prezesi dwóch
Sądów Okręgowych, dwaj Prokuratorzy Okręgowi, Prezes Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego, Dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, Prezes Rady Izby
Notarialnej, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Kierownik
Działu Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury, członek Zarządu Województwa).
W odniesieniu do nowego programu studiów przygotowano zamiast dotychczasowych
sylabusów nowe karty przedmiotów spełniające wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji.
Opracowano na Wydziale formularz i wzór kart, w których bardzo precyzyjnie ustalono
kryteria oceniania (z uwzględnieniem pełnej skali ocen) stosowane w odniesieniu do
poszczególnych modułów. Podczas pierwszych zajęć zawartość kart przedmiotów jest
prezentowana i szczegółowo wyjaśniana studentom, którzy mają możliwość zarówno
zwrócenia się o dodatkowe informacje, jak też przedstawienia własnych komentarzy.
Doskonalenie kart przedmiotów odbywa się w oparciu o doświadczenia uzyskiwane w
procesie dydaktycznym, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez studentów. Brane są
także pod uwagę zmieniające się potrzeby otoczenia społeczno - gospodarczego. Karty
przedmiotów są stale dostępne w odrębnej zakładce na stronie internetowej Wydziału.
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6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni i innych obiektów, w
których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a
także
informacja
o
bibliotece
i dostępnych
zasobach
bibliotecznych
i informacyjnych.
Wydział Prawa i Administracji dysponuje 3 Aulami mieszczącymi po około 250 osób i
Aulą Uniwersytecką na około 400 osób. W aulach odbywają się wykłady. Zostały
wyremontowane sale 106, 108 określane jako mini aule, które mieszczą po około 50 osób.
Oprócz tego Wydział posiada 2 sale mieszczące po około 60-70 osób. Sale wykładowe na
Wydziale Prawa i Administracji są sukcesywnie remontowane i uzupełniane w nowoczesne
wyposażenie. Pozostałe sale pozostające w dyspozycji Wydziału mają po około 35 miejsc
siedzących. Sale wyposażone są w rzutniki umożliwiające prezentację materiałów z nośnika
elektronicznego. Oprócz tego do dyspozycji Wydziału są przeznaczone sale w Domu
Studenta Zaocznego, w których odbywają się lektoraty z języków obcych oraz niektóre
ćwiczenia. Sale te w ostatnim czasie przeszły gruntowny remont, a do dyspozycji osób
prowadzących zajęcia pozostaje przenośny projektor. Wszystkie sale na Wydziale i w Domu
Studenta Zaocznego są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Podczas remontu na
WPiA, toalety zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i wyposażone w
optyczno-magistralny system przywoławczy Mediopt Care. System przyzywowy służy do
wezwania pomocy przez osobę niepełnosprawną z toalety na portiernię.
Wydział podjął starania w celu pozyskania środków na zmianę wyposażenia pracowni
kryminalistycznej, która jest niezbędna w celu prowadzenia zajęć z Kryminalistyki sadowej
na kierunku prawo. W ramach Wydziału funkcjonuje pracownia komputerowa, w której jest
na bieżąco wymieniany na najnowszy sprzęt komputerowy. Zajęcia są prowadzone w grupach
do 18 osób.
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UMCS jest Biblioteką specjalistyczną,
dziedzinową, administracyjnie wyodrębnioną i podległą Dziekanowi Wydziału Prawa i
Administracji, działającą jednak w ramach zintegrowanego systemu informacyjno
bibliotecznego Biblioteki Głównej UMCS. Oznacza to, że Biblioteka ma wspólne z
Biblioteką Główną platformy informacyjne katalogu centralnego, E-źródeł, e-booków,
Biblioteki Cyfrowej UMCS.
Zadaniem Biblioteki Wydziałowej jest głównie obsługa studentów i pracowników
naukowych Wydziału Prawa. W Bibliotece zatrudnione są osoby z wykształceniem wyższym
bibliotekarskim. Wszyscy pracownicy biblioteki przygotowani są i mają odpowiednie
certyfikaty do kompleksowego opracowywania bibliograficznego i katalogowego wszystkich
zasobów bibliotecznych, zarówno druków zwartych jak i ciągłych i w ramach swoich
normalnych obowiązków systematycznie i sukcesywnie opracowują nabytki nowe jak i zbiory
archiwalne. W okresie roku akademickiego biblioteka jest czynna we wszystkie dni tygodnia.
Biblioteka zajmuje cztery pomieszczenia o łącznej powierzchni 680 m². Składają się na
to dwa pomieszczenia magazynowe, dwa pokoje biurowe, 2 czytelnie w tym jedna z nich
umożliwia korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami.
Zbiory biblioteczne według stanu inwentarzowego na 31 grudnia 2011 r. to 141818
jednostek bibliotecznych z czego 115430 stanowią druki zwarte zaś 26388 to czasopisma.
Na cały zasób książek składa się kilka odrębnych zbiorów: podstawowy z nich to ok.
55 tys. książek współczesnych, wydanych po 1945 r. Książki te stanowią podstawowy
księgozbiór będący obiektem codziennego zainteresowania użytkowników biblioteki. Ponad
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40 tys. książek, które są na stanie Biblioteki to tzw. depozyty a zatem książki będące w
wyposażeniu księgozbiorów Katedr, będące w bezpośrednim użytkowaniu pracowników
naukowych Wydziału. W zbiorach Biblioteki znajdują się jeszcze książki XIX-wieczne i
przed roku 1939 o różnej proweniencji, najczęściej są to dary osób prywatnych bądź innych
uniwersytetów. W głównej mierze są to kolekcje encyklopedii prawniczych, obszerne
monografie i komentarze prawnicze francuskie, niemieckie, rosyjskie, austriackie oraz ciągi
czasopism z tamtego okresu np.:
 Gazeta Sądowa Warszawska (1873-1939)
 Gazeta Administracji i Policji Państwowej (1923-1936)
 Głos Sądownictwa (1929-1939)
 Orzecznictwo Sądów Polskich (1922-1938)
 Przegląd Sądowy (1868-1873)
 Przegląd Prawa i Administracji (1893-1938)
 Zbiór Orzeczeń Sadu Najwyższego (1922-1939)
Księgozbiór ten jest sukcesywnie opracowywany. Ponadto Biblioteka posiada opracowaną ale
nie zamkniętą kolekcję Jerzego Stefana Langroda, przedwojennego profesora prawa
Uniwersytetu Lwowskiego i Sorbony. Kolekcja liczy ponad 1500 egz. książek prawniczych.
Inny wyodrębniony zbiór to ok. 2500 książek z księgozbioru prof. Andrzeja Wąska
obejmująca szereg unikalnych pozycji polskich i zagranicznych z zakresu prawa karnego.
Biblioteka w swoich zbiorach posiada także i udostępnia czasopisma zarówno polskie
jak i zagraniczne. Do dyspozycji czytelników jest 57 tytułów prenumerowanych czasopism
polskich i 19 tytułów czasopism zagranicznych, pozyskiwanych w ramach wymian
międzybibliotecznych z uniwersytetami amerykańskimi, włoskimi, niemieckimi, francuskimi,
rosyjskimi i hiszpańskimi. W kolekcji tej znajdują się następujące tytuły:
 Oklahoma Law Review
 Law and Inequality
 Revue internationale de droit compare
 Administrare
 Revuista Juridica Universidad de Puerto Rico
 North Carolina Law Review
 Autoriferimento e Antinomia Nell’ordinamento Giuridico
 La cessione del credito con causa di garanzia
 Saint Louis University Law Journal
 Zbornik Pravnogo Fakulteta u Zagrebu
 Aeuropa-Asia Studies
 Acta Universiitatis Carolinae
 Archiv fur die civilistische Praxis
 Juristen Zeitung
 Jahrbuch fur Ostreychty
 The Sydney Law Review
 New York University Law Review
 Rutgers Law Review
 Revista Juridica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Możliwym jest aby za pośrednictwem Biblioteki, Katedry prenumerowały czasopism
zagraniczne. Wszystkie zbiory gromadzone są i opracowywane z myślą o umożliwieniu
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dostępu studentów i pracowników naukowych do najnowszej literatury prawniczej polskie i
obcej.
Całość zbiorów opracowana jest elektronicznie a informacja bibliograficzna i
katalogowa dostępna jest za pośrednictwem katalogu centralnego Biblioteki Głównej ze
wskazaniem właściwej lokalizacji.
Biblioteka oferuje studentom dostęp do wszystkich współczesnych elektronicznych
narzędzi wyszukiwawczych. Za pośrednictwem Internetu w ramach ogólnouczelnianej sieci
informacyjnej Biblioteki Głównej UMCS możliwe jest korzystanie z E-źródeł oferujących
dostęp w ramach Czytelni Czasopism Prawniczych do pełnotekstowej bazy polskich
czasopism prawniczych oraz w ramach Oxford University Press, Elsevier, Springer Verlag,
Academic Press, Kluwer czy Cambridge Journals do pełnotekstowych lub bibliograficznych
baz prawniczych czasopism zagranicznych. Od 2013 roku pracownicy naukowi Uniwersytetu
mają dostęp do bazy HEINONLINE z serwisem baz danych piśmiennictwa prawniczego.
Użytkownicy mogą także korzystać z komputerów, w których jest zapewniony dostęp
internetowy do Systemu Informacji Prawniczej LEX w wersji rozszerzonej. Korzystanie z tej
bazy informacyjnej uwarunkowane jest posiadaniem hasła i loginu, które są udostępniane
przez osoby prowadzące seminaria.
Zasoby Biblioteki Wydziału Prawa są systematycznie uzupełniane o najnowszą
literaturę prawniczą polską i obcą. Zakup księgozbioru jest dokonywany w całości z finansów
własnych Wydziału. Równolegle finansowana jest prenumerata czasopism polskich, których
zestaw tytułowy ulega tylko niewielkim zmianom. Zaznaczyć należy, że równolegle Katedry
prenumerują czasopisma polskie i obce na swoje wewnętrzne potrzeby. Czytelnicy cenią
sobie Bibliotekę WPiA nie tylko z uwagi na oferowany obszerny wybór literatury prawniczej
ale także dlatego, że zamawiane materiały udostępniane są natychmiast.
Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami prawniczymi w zakresie wymiany
materiałów bibliotecznych, zarówno druków nowych jak i selekcjonowanych dubletów,
wymiany informacji w celu poprawy funkcjonowania Biblioteki.
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7. Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku prawo stacjonarne w roku
akademickim 2017/2018

Nr albumu

Tytuł pracy

251372

Umowa o korzystanie z
programu komputerowego
(licencja)
Upadłość spółek kapitałowych

258359

Ocena z
pracy

Ocena
egzaminu
dyplomowe
go

Ocena na
dyplomie

2017 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

4,5

5

3

2018 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
2017 dr hab. Andrzej Wrzyszczj prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

5

5

5

3

Rok

Promotor/Recenze
nt

226850

Organizacja najwyższych władz
wojskowych II Rzeczpospolitej
w latach 1926 - 1945

259361

Zasada superficies solo cedit w
prawie rzymskim i
współczesnym prawie polskim
Budżet ogólny Unii
Europejskiej

2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk,
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

4

4,5

2018 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki

5

4,5

3,5

Podmiot prawa autorskiego do
utworu pracowniczego w
ustawodawstwie polskim
Egzekucja świadczeń
alimentacyjnych

2018 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł

5

5

4,5

2018 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof.
UMCS
2018 dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

5

5

4,5

5

5

5

5

5

4

2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

5

4,5

258405

258438

259370

258461

259382

258331

Formy naruszenia zasady
uczciwej konkurencji w
zamówieniach publicznych
Rozwój prawnej ochrony
znaków towarowych w Polsce
w latach 1918-2018
Stosowanie nieuczciwych cen w
świetle prawa konkurencji

258384

Kara umowna

2018 dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

4,5

259381

Udział prokuratora w
postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
Ochrona prawna oznaczeń
geograficznych towarów

2018 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof.
UMCS
2018 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

5

5

5

4,5

5

4

258572
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2018 dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

5

4,5

5

5

5

2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof.
UMCS
Prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof.
UMCS

5

5

4,5

5

4,5

3,5

5

5

3,5

5

5

4

2018 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

4

258519 Egzekucja administracyjna
należności pieniężnych

2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof.
UMCS
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk

5

5

3,5

258460 Transseksualizm jako forma
wykluczenia społecznego i
prawnego

2018

dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
2018 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

4

5

5

3,5

2018 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2017 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

4

5

4

5

5

4,5

258321 Pozycja ustrojowa i rola
prezydenta Francji

2018 dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

4

258522 Autorytaryzm w

2018 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS

4

5

3

258358

Hazard jako rodzaj patologii
społecznej

258407

Ochrona przed praktykami
naruszającymi zbiorowe
interesy konsumentów

258385

Dowody w ogólnym
postępowaniu administracyjnym

255689

Egzekucja z nieruchomości w
administracyjnym postępowaniu
egzekucyjnym

236149 Wykładnia
ewolucyjna
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka
i
Trybunału
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej
251315 Dozwolony użytek osobisty
utworów w prawie polskim

258488

Protokół elektroniczny w
postępowaniu cywilnym

258414 Instytucja doręczenia
zastępczego pism sądowych w
postępowaniu cywilnym
258375 Sejmowa komisja śledcza

251483 Ochrona gier komputerowych w
polskim prawie autorskim

2018

2017

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof.
UMCS

dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

258

międzywojennej Polsce.
Studium teoretyczno - prawne

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

258427 Klasyfikacja przestępstw i
system kar w kodyfikacjach
karnych Królestwa Polskiego
258535 Czyny nieuczciwej konkurencji
w zakresie reklamy

2018 dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

5

5

3,5

2018 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

5

251463 Zmiana przeznaczenia gruntu
rolnego na działkę budowlaną
wraz z sytuacją podatkową
nieruchomości
258557 Działy administracji rządowej

2017 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS

4

5

3,5

2018 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

5

258542 Modus operandi uczestników
działań asymetrycznych

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab.
Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

5

5

5

2018 prof. dr hab.
Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

258348 Najwyższe organy kontroli w
Polsce w latach 1808-1989

2018 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

4

5

3,5

258374 Granice swobody wypowiedzi
dziennikarskiej w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka i sądów polskich
268262 Idea władcy chrześcijańskiego w
myśli średniowiecza i renesansu

2018 dr hab. Bartosz Liżewski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

5

5

3,5

2018 prof. dr hab.
Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

5

5

4,5

258514 Terroryzm islamski

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 dr hab. Andrzej
Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz

5

5

4,5

4

5

4

2018 dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS

5

5

3,5

2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof.
UMCS

5

5

4

258449 Koncesje
jako
formy
ograniczenia
podejmowania
działalności gospodarczej
258376 Procedury
celne.
publicznoprawne

Studium

259360 Umowa kredytu

258538 Czynności operacyjnorozpoznawcze jako źródło
informacji o przestępstwie w
polskim procesie karnym
259368 Status
kobiety
w prawie

dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

259

małżeńskim obowiązującym na
ziemiach polskich do 1939 roku
251328 Bezpieczeństwo
energetyczne
Unii Europejskiej

dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
2017 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
2018 dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab.
Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda

4,5

4,5

3

5

5

3,5

5

5

4,5

2018 prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik, prof.
UMCSr
2018 dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

4,5

5

4

4,5

5

4,5

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS

5

5

3,5

5

5

3,5

2018 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

3,5

4,5

4

258340 Zwrot dofinansowania przez
beneficjenta projektu
współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
258386 Historia sądownictwa w Białej
Podlaskiej w latach 1917-1950

2018 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS

4,5

5

4

2018 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

4

5

3,5

258477 Ochrona środowiska jako
przesłanka uchwalania
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
258510 Żywność modyfikowana
genetycznie

2018 prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

5

2018 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

5

5

4,5

258476 Imprezy masowe

2018 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak prof. prof. dr hab. Marian
Zdyb
2018 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS

5

5

4

4,5

5

4,5

5

5

5

258383 Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej a Prezydent w V
Republice Francuskiej
258426 Transakcje
finansowane
papierami wartościowymi oraz
instrumenty
hybrydowe
w
międzynarodowym planowaniu
podatkowym
258429 Umowy majątkowe małżeńskie

255113 Pozycja konsumenta w umowie
sprzedaży konsumenckiej
258494 Włoska przestępczość
zorganizowana
251464 Pozwolenie na posiadanie broni
palnej. Analiza
administracyjnoprawna
258511 Gospodarka odpadami
medycznymi i weterynaryjnymi

251327 Ewolucja arbitrażu
międzynarodowego w sporach
między państwami
258503 Ochrona praw zwierząt

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
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specjalnego przeznaczenia

dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

258504 Geograficzne oznaczenia
pochodzenia win i win
aromatyzowanych. Studium z
prawa europejskiego i
krajowego
258355 Pozycja ustrojowa Trybunału
Konstytucyjnego w świetle
prawa konstytucyjnego w III
Rzeczypospolitej Polskiej
255692 Przygotowanie inwestycji
budowlanej deweloperskiej a
samowola budowlana
258419 Monteskiuszowski podział
władz a współczesny polski
konstytucjonalizm

2018 prof. dr hab. Ryszard Skubisz

5

5

4,5

5

5

4,5

3,5

3,5

3,5

2018 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

5

5

4

226863 Sejm Krajowy i Wydział
Krajowy w Galicji
autonomicznej 1861-1914

2017 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

3

4

3

258582 Etyczne dylematy związane z
początkiem i końcem życia
ludzkiego w świetle doktryny
Kościoła katolickiego

2018 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

5

5

3

242256 Odpowiedzialność
odszkodowawcza za decyzje
podatkowe wydane niezgodnie z
prawem
258570 Prawne reguły wykorzystania
wizerunku sportowca

2017 dr hab. Andrzej Niezgoda

4

4

3

2018 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

5

5

4,5

231329 Władza wykonawcza i
administracja federalna w
Stanach Zjednoczonych USA
258549 Specyfika zatrudnienia
pracowniczego radcy prawnego

2018

5

4

3

5

5

5

5

5

5

4,5

5

4,5

5

5

4,5

258580 Status prawny konkubentów w
prawie cywilnym

dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

2018 dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

prof. dr hab. Antoni Hanusz

dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

2018 dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS

259380 Zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę

2018

prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS

258447 Zakaz
dyskryminacji
w
zatrudnieniu w świetle prawa
Unii Europejskiej

2018 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
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258562 Europejski nakaz zapłaty jako
zinstytucjonalizowany
instrument unijnej współpracy
sądowej w sprawach cywilnych
258446 Mediacja
i
jej
rola
w
alternatywnym rozwiązywaniu
sporów

2018 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS

247439 Stosunek pracy w służbie
zagranicznej
w
polskich
placówkach dyplomatycznych
255699 Istota i charakter miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego
258457 I rozbiór Polski i jego następstwa
ustrojowe

5

5

4,5

2018 dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

5

5

4

2018 dr hab. Teresa Liszcz, prof. nadzw.
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

4

3,5

3

2018 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

4

5

4

4

242223 Historia sądownictwa w Białej
Podlaskiej od roku 1810 do
czasów współczesnych

2017 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

3

5

3

258339 Pozycja ustrojowa Rzecznika
Praw Obywatelskich w świetle
konstytucji RP
259388 Status cudzoziemców w świetle
prawa międzynarodowego i
polskiego
258517 Prawo do sądu w świetle
Konstytucji z 1997r.

2018 prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

4,5

2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
2018 dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4

5

4

4,5

5

3,5

5

5

4,5

2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

5

3,5

2018 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS

5

5

4,5

2018

4

5

3,5

5

5

4,5

258456 Karalność aborcji w Polsce po
1918 roku

258467 Wpływ
konferencji
międzynarodowych
w
XIX
wieku
na
rozwój
prawa
międzynarodowego
258356 Ukryte przekazy handlowe

258411 Prawa i obowiązki stron w
umowach zawieranych na
odległość i poza lokalem
przedsiębiorstwa
258539 Wybrane zagadnienia ochrony
informacji niejawnych
258583 Pozycja prawno-ustrojowa Rady

dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS

prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS

2018 dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
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Ministrów na gruncie regulacji
prawa konstytucyjnego w III
Rzeczypospolitej Polskiej
258474 Testament ustny

dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

4,5

258473 Sądowe zniesienie
współwłasności nieruchomości

2018 prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS

5

5

5

259376 Konstytucyjne prawo wolności
osobistej i jego granice

2018 dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

5

258387 Pozycja prawno-ustrojowa
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na gruncie regulacji
polskiego prawa
konstytucyjnego
258357 Prowadzenie działalności
gospodarczej przez fundacje

2018 dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS

5

5

4

2018 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
2018 dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

5

5

4,5

5

5

3,5

260063 Ochrona geograficznych
oznaczeń pochodzenia (w
świetle art. 8 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji)
258338 Bezpieczeństwo
transgranicznego obrotu
żywnością

2018

5

5

4,5

2018 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

5

4,5

4

258556 Nazwisko jako znak towarowy
w ustawodawstwie polskim

2018

dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

5

5

4,5

258400 Wyczerpanie prawa z patentu
(na podstawie produktów
leczniczych)
258410 Konstytucyjne prawo do sądu

2018

prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

5

3

3,5

2018 dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

5

258516 Zasada dwuinstancyjności
postępowania administracyjnego

2018 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS

5

5

3,5

258492 Prawo do ochrony zdrowia, jako
prawo socjalne w świetle
Konstytucji z 1997 roku
258392 Stany nadzwyczajne w

2018 prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

4

2018 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

4

5

3,5

258445 Rosyjskie prawo karne w
Królestwie Polskim

dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS

prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS
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Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.
258350 Kontrola państwowa w Polsce w
XX wieku

dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

5

5

4

2018 dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda

4

5

4

5

5

4,5

2017 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

5

5

3,5

258561 Społeczno-prawne aspekty
transplantacji narządów od osób
zmarłych

2018 dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS

5

5

4

258420 Odrębności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych

2018 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

4,5

258566 Egzekucja administracyjna
należności pieniężnych

2018 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof.
UMCS
2018 dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
2017 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS

5

5

4,5

5

5

4

5

4

3

258409 Wady oświadczenia woli w
prawie spadkowym

2018 dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

5

258540 Stwierdzenie nieważność
decyzji administracyjnej

2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof.
UMCS
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk

5

5

4,5

258430 Zakazy dowodowe w
postępowaniu karnym

2018 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS

5

5

5

251314 Organizacja i funkcjonowanie
sądownictwa Polskiego Państwa
Podziemnego w czasie II wojny
światowej
258466 Przestępstwo bójki i pobicia w

2018 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

3

4,5

3,5

2018 prof. dr hab. Marek Mozgawa

5

5

5

258472 Zatrudnianie osób
pozbawionych wolności
258577 Zależny przedstawiciel jako
forma zakładu w
międzynarodowym prawie
podatkowym
251228 Krytyka państwa opiekuńczego
w doktrynie liberalizmu
ekonomicznego

260322 Terroryzm a poczucie
bezpieczeństwa we
współczesnym świecie
245644 Sztuka sprawowania władzy w
doktrynie Niccolo
Machiavellego

264

polskim prawie karnym

dr hab. Aneta Michalska-Warias

259385 Zadośćuczynienie za krzywdę
po śmierci osoby bliskiej

2018 dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

5

258573 Ugoda w postępowaniu
administracyjnym

2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof.
UMCS
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk

5

5

5

260169 Konstytucyjny ustrój władz w
monarchii rumuńskiej (18661923-1938)
252738 Społeczno-prawne aspekty
resocjalizacji kobiet w Polsce

2018 prof. dr hab. Wojciech Witkowski
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

4

3

2017 dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. dr hab. Grzegorz Ławnikowicz
prof. UMCS
2018 dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

4

4

3,5

5

5

4,5

2018 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
2018 dr hab. Bartosz Liżewski, prof.
UMCS
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

4,5

4

5

3,5

2018 prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

4,5

4,5

4

5

3

3,5

3,5

5

3,5

258455 Sądownictwo federalne w
systemie prawa Stanów
Zjednoczonych Ameryki
258431 Prawa i obowiązki stron w
umowie spedycji

258320 Teoretyczno-prawne aspekty
wykorzystywania środków
dowodowych a specyfika
polskiego postępowania karnego
258502 Główne kierunki dyskusji w
odniesieniu do prawa karnego
miedzywojnia
259336 Odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy sprzedaży na
raty
258528 Umowa o zakazie konkurencji
po ustaniu zatrudnienia

2018 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
2018 dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

258555 Quo vadis Hispaniae. Między
autorytaryzmem a
totalitaryzmem. Państwo gen.
Franco
258390 Prawa wyborcze kobiet historia i współczesność

2018 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

5

5

4

2018 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

5

5

4
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274743 Ochrona praw konsumenta rozwój, stan prawny w Polsce
jako państwie członkowskim
Unii Europejskiej

2018 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska,prof.
UMCS

235920 Ewolucja regulacji prawnych w
systemie ochrony zdrowia w
Polsce
258346 Postępowanie mediacyjne w
sprawach rodzinnych i
opiekuńczych jako alternatywna
metoda rozwiązywania sporów
w postępowaniu cywilnym
258335 Transplantacja komórek, tkanek
i narządów w prawie polskim i
europejskim
259384 Charakterystyka postępowania
rozwodowego

2018

5

5

4,5

4,5

5

3

2018 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

4,5

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

4,5

2018 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
2018 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
2018 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

5

5

4

5

5

4

5

5

5

258464 Status prawny urzędników w
Królestwie Polskim po
powstaniu styczniowym
258423 System kar w ustawodawstwie
II Rzeczypospolitej Polskiej

2018 dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

5

5

3,5

2018

5

4

3,5

258365 Udział prokuratora w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym
258454 Proces wywłaszczania
nieruchomości pod budowę dróg
i autostrad
258481 Koncepcje ustroju mieszanego
w starożytnej Grecji i Rzymie

2018 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

4,5

2018 dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

4

4,5

3,5

2018 prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

4,5

5

3,5

259355 Ciężar dowodu w prawie pracy

2018 dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

5

5

5

260062 Zasady etyki lekarskiej w
kontekście ochrony praw
pacjenta

2018 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

3,5

258569 Łączenie spółek kapitałowych

258548 Dozwolony użytek utworów
osieroconych w prawie polskim

prof. dr hab. Lech Dubel

2018

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof.
UMCS

prof. dr hab. Wojciech Witkowski
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
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258491 Od władzy ojcowskiej w
starożytnym Rzymie do
współczesnej władzy
rodzicielskiej
248880 Odpowiedzialność małżonków
za zobowiązania podatkowe

2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

5

2018 dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz

4

5

4,5

258560 Bid'a jako element kultury
prawnej Islamu

2018 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

5

5

4

258421 Prawa dziecka w prawie
polskim i międzynarodowym

2018 prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

4

258533 Akty prawa miejscowego
samorządu terytorialnego

2018 prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

5

258415 Dochodzenie roszczeń przed
sądem polubownym w sprawach
gospodarczych

2018 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

3,5

258381 Status
prawny
międzynarodowego

2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
2018 dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

4

5

3,5

5

5

3,5

258432 Okręg sądowy kielecki w
czasach II Rzeczypospolitej
Polskiej

2018 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

3,5

5

4

258373 Nieproliferacja broni jądrowej w
świetle prawa
międzynarodowego
258412 Niezawisłość sędziowska w
Polsce - podstawy normatywne
a praktyka
258352 Sądy prawa publicznego w II
Rzeczypospolitej Polskiej

2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4,5

5

4

2018 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Wojciech Witkowski
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

3,5

5

5

3

258489 Pozycja prawno-ustrojowa
Prezesa Rady Ministrów w
świetle regulacji prawa
konstytucyjnego w III
Rzeczypospolitej Polskiej
251368 Pozycja ustrojowa Trybunału
Konstytucyjnego w Konstytucji
z 1997 roku

2018 dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS

5

5

4,5

2018 dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS

5

4

3,5

sędziego

258380 Zasada równości kobiet
mężczyzn w Konstytucji RP

i
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251356 Powstanie i podstawowe idee
polskiego ruchu narodowego na
przełomie XIX i XX w.

2017 prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

5

5

3

258546 Odpowiedzialność w umowie
forfaitingu

2018 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

5

4

5

5

5

258552 Wizja prawa i jego funkcji w
ideologii i praktyce ustrojowej
komunizmu

2018 prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

5

5

5

258496 Ochrona własności w prawie
rzymskim oraz współczesnym
prawie polskim
258509 Idea humanitaryzacji prawa
karnego

2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk,
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

4,5

4,5

2018 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS

4

5

3,5

258520 Zatrzymanie osoby w polskim
procesie karnym

2018 dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
prof. UMCS dr hab. Adam Taracha
prof. UMCS
2018 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

4,5

5

5

3,5

dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS

5

5

3,5

4,5

5

4

5

5

4

258551 Tajemnica przedsiębiorstwa i jej
ochrona

251255 Osoba fizyczna jako
przedsiębiorca. Aspekty
administracyjnoprawne
258403 Społeczna rola polskiego
Rzecznika Praw Pacjenta

258490 Odpowiedzialność karna za
przestępstwo zgwałcenia

2018

260058 Nadużywanie pozycji
dominującej jako praktyka
ograniczająca konkurencję

2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

258485 Klauzula rebus sic stantibus

2018 dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

4,5

5

4,5

258527 Koncepcja "ludu" w myśli
politycznej renesansu i
oświecenia

2018 prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

5

5

5

261172 Ustrój sądownictwa

2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof.
UMCS

5

5

3,5
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dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

powszechnego w Polsce w
latach 1944-1952
258605 Przeszukanie w ujęciu
procesowym i
kryminalistycznym
258440 Kształtowanie się granicy
polsko-niemieckiej po I wojnie
światowej

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

258452 Zawarcie małżeństwa w prawie
rzymskim

5

5

4,5

4,5

5

3,5

2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

4,5

4

258230 Instytucje demokracji
bezpośredniej w polskim
porządku konstytucyjnym
258547 Wymiar sprawiedliwości w
sprawach karnych w latach 1944
- 1956

2018 dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
2018 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel

4,5

5

3,5

4,5

5

4,5

259372 Porozumienia kartelowe

2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

4,5

3

259358 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego

2018 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS

5

5

4,5

5

5

5

2018 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
2018 dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS

5

5

5

5

5

4

2018 prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS

4,5

5

4,5

259362 Odpowiedzialność karna za
przestępstwo dzieciobójstwa

2018 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS

4

5

4

258404 Wybrane doktryny polityczne i
ich skuteczność w polityce
Izraela

2018 prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS

5

5

3,5

258536 Umorzenie absorpcyjne w
polskim procesie karnym

2018 dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS

5

5

5

258468 Przesłuchanie świadka w

2018 prof. dr hab. Katarzyna Dudka

5

5

5

258525 Udział dziecka w postępowaniu
karnym
260061 Egzekucja z udziałem
przedsiębiorców
258416 Pozycja prawno-ustrojowa
gminy w systemie samorządu
terytorialnego w III
Rzeczypospolitej Polskiej
258486 Zasiedzenie nieruchomości

dr hab. Wojciech Orłowski prof.
UMCS
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procesie karnym

dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS

258396 Status etyczny prokuratora

2018 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
2018 prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

4

5

3,5

4

4

3

2018 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

4

258487 Instytucja Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w
świetle Konstytucji z 1997r.

2018 dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

4,5

260060 Gwarancja a rękojmia jako
prawne formy ochrony
konsumenta

2018 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
2018 prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

3,5

5

5

4,5

2018 dr hab. Ireneusz Nowikowski, _prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS

5

5

4,5

2018 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof.
UMCS
2018 dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

5

4,5

5

5

3,5

258401 Łuków jako ośrodek
sądownictwa w latach 19151950

2018 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

3

4

3,5

216581 Głowa państwa polskiego w
latach 1918 -1933

2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2018 dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS

5

5

4,5

5

5

4,5

2018 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

4

258567 Rozprawa apelacyjna w polskim
procesie karnym

2018 dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS

5

5

4,5

258564 Zarząd nieruchomością wspólną

2018 prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

5

236205 Swoboda prowadzenia
działalności gospodarczej na
terytorium Unii Europejskiej
258433 Zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych

258501 Wybór sędziów a niezawisłość
sędziowska w Stanach
Zjednoczonych
258524 Świadek koronny w polskim
procesie karnym

259364 Środki ochrony prawnej w
prawie zamówień publicznych
258444 Przejęcie kontroli jako przejaw
koncentracji przedsiębiorców

258377 Osoba najbliższa w polskim
postępowaniu karnym

260064 Członkostwo Polski w
Gospodarczej i Walutowej

Unii
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we wspólnocie mieszkaniowej
258395 Leasing i ubezpieczenie
podmiotu leasingu w ujęciu
podatkowym i bilansowym
258500 Wersja kryminalistyczna

dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
4,5

4,5

4,5

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS

5

5

3,5

5

5

5

2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak prof. prof. dr hab. Marian
Zdyb
2018 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS

4

4,5

3,5

5

5

5

258578 Cash pooling a opodatkowanie
podatkiem u źródła odsetek
pochodzących od podmiotów
zagranicznych
259379 Organizacja i funkcjonowanie
samorządu terytorialnego na
przykładzie Gminy Jedlicze

2018 prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda

5

5

5

4,5

5

4,5

258437 Zasady ustalania rezydencji
podatkowej osób prawnych

2018 prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda

5

5

5

260320 Mediacja w sprawach cywilnych
(w perspektywie sądowego
stosowania prawa)

2018 dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

5

5

4

258343 Wolności i prawa człowieka i
obywatela w świetle Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku
258506 Profilowanie kryminalne w
sprawach seryjnych zabójstw

2018 prof. dr hab. Wiesław Skrzydło

4,5

5

3

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Leszek Leszczyński dr
hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

4

5

5

3

2018 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS

5

5

4,5

258531 Pozycja i rola biegłego w
wymiarze sprawiedliwości

2018 dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

5

5

4,5

258417 Upadłość osób fizycznych

2018 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

5

258563 Przestępstwo uprowadzenia lub
zatrzymania małoletniego albo
osoby nieporadnej w polskim
prawie karnym
258462 Status Arktyki w świetle prawa
międzynarodowego
258389 Przestępstwo kazirodztwa w
polskim prawie karnym

251495 Ochrona praw autorskich ujęcie teoretycznoprawne i
porównawcze
258534 Standardy rzetelnego procesu
karnego

2018 dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz

2018 dr hab. Arkadiusz Bereza, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
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nieprowadzących działalności
gospodarczej według prawa
polskiego
258442 Status prawny kuratora
sądowego w polskim porządku
prawnym

2018 dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

251246 Regulacja finansów publicznych
w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997

dr hab. Tomasz Demendecki prof.
UMCS
4,5

5

4

2018 dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

3

5

4

258319 Zakaz stosowania tortur w
świetle aktów prawa
międzynarodowego o
charakterze powszechnym
258362 Eugenika i genetyka w
kontekście praw człowieka

2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4

5

4

5

5

4,5

258565

System gwarantowania
depozytów w Polsce

2018 dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz

4

5

4,5

258584

Etyczno-prawne aspekty
zabiegu transplantacji i
odpowiedzialność lekarza

2018 dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

4,5

4,5

3

258435

Instytucja świadka koronnego w
polskim procesie karnym

5

5

4

258330

Odpowiedzialność karna za
przestępstwo naruszenia
nietykalności cielesnej

2018 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
2018 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS

5

5

4,5

259378

Ekstradycja i europejski nakaz
aresztowania w stosunkach
między państwami europejskimi
Przesłuchanie małoletniego
świadka

2018 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4

5

4

2018

5

5

4,5

258361

2018

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof.
UMCS

dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
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Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku prawo stacjonarne w roku
akademickim 2018/2019

Indeks

Tytuł pracy

Data
Promotor/Recenzent
obrony

258370 Tryb powoływania i odpowiedzialności 2019
Rady Ministrów w świetle Konstytucji
RP z 2 kwietnia 1997r.

dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

4

Ocena
z egz.
dypl.
5

Ocena z
pracy

Ocena na
dyplomie
3

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

267988 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością jako
komplementariusz spółki komandytowej

2019 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr Katarzyna Kopaczyńska –
Pieczniak prof. UMCS

5

4,5

3

264942 Status autorskoprawny muzyki w
utworze audiowizualnym

2019

5

5

4,5

264952 Pranie pieniędzy poprzez wykorzystanie
usług oferowanych poprzez banki i
bankowość elektroniczną oraz internet.
Podstawowe dylematy i zagrożenia

2019 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4

261358 Postępowanie w sprawach
gospodarczych przed sądem
polubownym
262049 Ustrój Trzeciej Rzeszy

2019

5

5

4,5

5

5

3,5

5

5

3,5

5

5

4,5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

258553 Tajemnica bankowa a tajemnica
zawodowa dostawców usług płatniczych
264753 Ustrój, kompetencje oraz wpływ
Krajowej Rady Sądownictwa na
porządek prawny w Polsce

dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
dr Katarzyna Kopaczyńska –Pieczniak
prof. UMCS

dr hab. Tomasz Demendecki prof. UMCS

dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS
2019 dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
2018 dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz
2019

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
264806 Zasada sprawiedliwości społecznej w
2019 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
świetle orzecznictwa Izby Cywilnej SN
UMCS
w latach 1997-2017
prof. dr hab. Lech Dubel
264808 Zasada równouprawnienia płci na gruncie 2019 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
Konstytucji z 1997 r. - w kontekście
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
zakazu dyskryminacji kobiet
265981 Humanitaryzacja prawa karnego w
oświeceniu

2019

264771 Izba Deputowanych w konstytucyjnym
systemie Republiki Włoskiej

2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

4,5

5

4,5

257203 Wszczęcie ogólnego postępowania
administracyjnego

2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS

5

4,5

3,5

264965 Przestępstwo zniesławienia w polskim
prawie karnym

2019 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska – Warias prof.
UMCS

5

5

4,5
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264737 Referendum w prawie polskim na gruncie
Konstytucji z 1997 r. i regulacji
ustawowych
264780 Pozycja prawnoustrojowa Prezydenta RP
i jego kompetencje w świetle Konstytucji
z 1997 roku
264784 Dozwolony użytek osobisty
artystycznych wykonań wokalistów w
prawie polskim
259377 Narkotyki i ich zastosowanie we
współczesnym świecie

2019 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

5

5

4

2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

4

5

4

5

5

5

4,5

5

3,5

5

5

3,5

4,5

4,5

3,5

4,5

5

4,5

4,5

5

4,5

5

5

3,5

5

5

4,5

5

5

5

5

5

3

4,5

5

4

5

5

4,5

4,5

5

4,5

4

5

4

5

5

4,5

5

5

5

5

5

4,5

2019 dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak
prof. UMCS
2019 dr hab. Małgorzata Stefaniuk prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
267190 Sądowoadministracyjna kontrola decyzji 2019 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
administracyjnej
prof. dr hab. Marian Zdyb
258418 Pozycja i rola Prezydenta RP w
procedurze zmian Konstytucji

2018 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

267310 Reguły prawne wykorzystania wizerunku 2019 dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
artysty wykonawcy w prawie polskim
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska–
Pieczniak prof. UMCS
265998 Zakazy dowodowe w polskiej procedurze 2019 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
karnej
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
264931 Prawa dziecka i ich ochrona w polskim
2019 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
porządku prawnym
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
264783 Zakaz prowadzenia pojazdów w polskim
prawie karnym
264793 Ściganie przestępstw handlu ludźmi w
Polsce
242091 Komisja Edukacji Narodowej -dzieło
polskiego Oświecenia.

2019 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS
2019 dr hab. Ireneusz Nowikowski
prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS
2019 dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

264835 Pozycja Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli w polskim systemie prawnym

2019

262984 Zatrudnianie pracowników
młodocianych i dzieci

2019

258023 Rękojmia i gwarancja jako instytucje
ochrony konsumenta w umowie
sprzedaży

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
2019 dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
dr hab.Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
prof. UMCS
2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

264797 Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta w
świetle Konstytucji Rzeczypospolitej
Dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
Polskiej z 1997 roku
266000 Pozostawienie pisma sądowego w aktach 2019 dr hab. Tomasz Demendecki prof. UMCS
sprawy ze skutkiem doręczenia w
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS
postępowaniu cywilnym
264733 Udział prokuratora w postępowaniu
2019 dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
cywilnym
UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS
263228 Status prawny małżonków w
2019 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
modelowych spółkach handlowych
dr hab.Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
prof. UMCS
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259878 Monteskiuszowski trójpodział władz a
współczesny polski konstytucjonalizm

2019

264833 Prawna ochrona prawa do życia w
świetle regulacji prawa III
Rzeczypospolitej Polskiej
259357 Nieuczciwa reklama w prawie polskim i
ukraińskim

2019

2019

264810 Referendum jako forma demokracji
bezpośredniej w Polsce

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

4

5

3,5

5

5

3,5

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

5

4,5

3

2019

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

5

5

4,5

266004 Koszty finansowania długiem w podatku
dochodowym od osób prawnych a
regulacje prawa Unii Europejskiej

2019

prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda

4

5

4

264943 Sądownictwo w II RP

2019

4

5

4

261318 Umowa międzynarodowa jako źródło
prawa Unii Europejskiej

2019

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

4,5

5

4,5

248919 Pozycja ustrojowa Trybunału Stanu

2019

4,5

5

4

264944 Osobista odpowiedzialność wspólników
spółki z o.o. - koncepcja
odpowiedzialności przebijającej w
prawie niemieckim, a możliwości
dochodzenia odpowiedzialności na
gruncie prawa polskiego
264722 Pozycja prawnoustrojowa Rady
Ministrów w prawie konstytucyjnym III
Rzeczypospolitej Polskiej

2019

dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

5

5

4,5

2019

dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

4,5

5

4,5

258543 Trybunał Konstytucyjny jako strażnik
konstytucji w demokratycznym państwie
prawnym
258413 Aksjologiczne i prawne aspekty
wyłączenia odpowiedzialności karnej

2019

dr hab.Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński

4

4

3

2018

dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS
dr hab. Wojciech Dziedziak prof. UMCS

3

4

3

264937 Zawieszenie i umorzenie postępowania
egzekucyjnego zgodnie z Kodeksem
postępowania cywilnego

2019

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

4,5

258372 Ustrój polityczny Polski w okresie
funkcjonowania Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego

2018

dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

4,5

4,5

3

264807 Egzekucja z nieruchomości wedlług
Kodeksu postępowania cywilnego

2019

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

5

258518 Przychód i dochód jako kategorie prawa
bilansowego i podatkowego

2018

4

5

4

5

4

4

260057 Prawo do autorstwa utworu w

prof. dr hab. Ryszard Skubisz

prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda
2018 dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
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ustawodawstwie polskim
258333 Opodatkowanie zysków z przeniesienia
własności udziałów lub akcji
zagranicznych spółek
nieruchomościowych
264724 Tymczasowa ochrona spraw rodziny w
toku postępowania rozwodowego

2018

dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
prof. dr hab. Antoni Hanusz

4

4

3,5

4,5

5

4,5

5

5

4,5

4,5

4,5

3,5

dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
258515 Liberalizm w świetle doktryny Kościoła 2018 dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof.
katolickiego
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS

4,5

5

4

4

5

3

255045 Zastosowanie
tymczasowego 2019 dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
aresztowania jako jedynego izolacyjnego
UMCS dr hab. Adam Taracha prof.
środka zapobiegawczego w polskim
UMCS
postępowaniu przygotowawczym
264792 Opodatkowanie gospodarstwa rolnego
2019 dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS
prowadzonego przez osobę fizyczną
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

4,5

4

4

4,5

4,5

3,5

264956 Klauzule odsyłające jako źródło luzu 2019 dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS
decyzyjnego w prawie polskim
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

3,5

264794 Środki prawne skierowane przeciwko
2019 prof. dr hab. Antoni Hanusz
unikaniu opodatkowania w zakresie cen
dr hab. Andrzej Niezgoda
transferowych w podatku dochodowym
od osób prawnych
226851 Rażąco niska cena w zamówieniach 2019 dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
publicznych
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS
264798 Wyłączna strefa ekonomiczna na morzu - 2019 prof. dr hab. Anna Przyborowskaaspekty prawne
Klimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
264801 Odpowiedzialność za popełnienie
2019 dr
hab.
Katarzyna
Kopaczyńskanieuczciwej praktyki rynkowej
Pieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
248669 Postępowanie
przed
Urzędem 2019 dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
Patentowym RP
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
264774 Odpowiedzialność karna za przestępstwo 2019 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dzieciobójstwa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS
264815 Tajemnica radcy prawnego jako
2019 dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
fundament wykonywania zawodu radcy
dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS
prawnego

5

5

5

5

5

3

4

4

3,5

5

5

4,5

5

5

3,5

5

5

4,5

3,5

5

3

prof. dr hab. Antoni Hanusz dr hab.
Andrzej Niezgoda
2019

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
264725 Kontrakt spółki cywilnej w prawie
2019 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
rzymskim i współczesnym prawie
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
polskim
258495 Prawo małżeńskie w II Rzeczypospolitej 2018 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS
1918-1939
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
264775 Przesłuchanie podejrzanego w
postępowaniu karnym

2019
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258558 Kwestia miejska w ustawodawstwie
Sejmu Wielkiego (1788-1792)

2019 dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

4,5

5

4,5

258349 Ochrona praw autorskich w internecie

2019 dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

4,5

3,5

4,5

5

4

264958 Społeczno-prawne aspekty mobbingu

5

5

4

264635 Dowody w ogólnym
administracyjnym

4

5

3

272620 Sądownictwo
administracyjne
na 2019 dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
ziemiach polskich do II wojny światowej
dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS

5

5

4

264782 Reklama ,,produktów zdrowotnych"

5

5

4

5

5

5

5

5

3,5

5

5

4,5

5

5

4,5

5

5

4

5

5

3,5

4,5

5

3,5

264743 Wizja ustroju Polski w myśli wybranych 2019 prof. dr hab. Lech Dubel
pisarzy od Renesansu do Oświecenia
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
264744 Współczesne problemy wolności
2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
wyznania i sumienia
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

3,5

5

5

4

264772 Sędziowie Najwyższego Trybunału
Administracyjnego. Status i obsada

5

5

4

264964 Wykonywanie zawodu radcy prawnego w 2019 dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
formie kancelarii
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2019 dr hab. Małgorzata Stefaniuk prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
postępowaniu 2019 dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS

258448 Źródła informacji o popełnionym
przestępstwie
264778 Systemy
polityczno-prawne
państw
koreańskich

2019 dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
2018 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
2019 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
2019 dr hab. Tomasz Demendecki prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

264834 Status pracownika jako strony w procesie
z zakresu prawa pracy w postępowaniu o
ustalenie istnienia lub nieistnienia
stosunku pracy
266156 Status prawny aplikantów radcowskich
2019

dr hab. Arkadiusz Berez prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
264734 Przestępstwo rozboju w prawie dawnej 2019 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS
Polski
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
264739 Adopcja w prawie rzymskim i 2019 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
współczesnym prawie polskim
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
264735 Najwyższa Izba Kontroli w świetle
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2019

dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

2019 dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

264770 Wykonywanie zawodu radcy prawnego w 2019
stosunku pracy

dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

4

5

3,5

264769 Raje
podatkowe,
a
unikanie 2019
opodatkowania
264812 Umowa o pracę a cywilnoprawne
2019
podstawy zatrudnienia

dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

3

4

3,5

4,5

5

3,5
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264830 Świadek koronny a zasada legalizmu

2019

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

5

5

4

264831 Nieprawidłowa implementacja
2019
dyrektywy do porządku prawnego
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
państwa członkowskiego Unii
Europejskiej na przykładzie doświadczeń
Polski
267185 Wpływ legislatywy i egzekutywy na 2019 dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
funkcjonowanie władzy sądowniczej w
świetle konstytucji z 1997 r. i praktyki
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
ustrojowej
264802 Instytucja świadka koronnego w polskim 2019 dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
procesie karnym
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS
264757 Dodatkowe
zastrzeżenia
umowne 2019 dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
wzmacniające wykonanie umowy
Prof. dr hab. Mirosław Nazar
264809 Stanowisko prawne kobiet w prawie 2019 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
rzymskim
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

4

4

5

3,5

5

5

4

5

5

4,5

5

5

4,5

258366 Zapis na sąd polubowny

2018

dr hab. Tomasz Demendecki prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

5

5

3,5

264971 Organizacja Polskiego Państwa
Podziemnego na terenie Lubelszczyzny
w czasach II wojny światowej
265978 Funkcja ochronna interpretacji
indywidualnej przepisów prawa
podatkowego
264972 Elastyczny czas pracy

2019

dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS

4,5

5

3,5

4,5

3

3,5

4,5

5

4

265992 Roszczenie o zachowek

2019

5

5

5

5

5

4,5

5

5

5

5

5

4,5

5

5

4,5

4,5

4,5

4,5

dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2019 dr hab. Andrzej Niezgoda

2019

264945 Wprowadzenie spółki akcyjnej na Giełdę 2019
Papierów Wartościowych
264955 Bezwzględne przyczyny odwoławcze

2019

264954 Zasada niezawisłości sędziowskiej w
świetle Konstytucji z 1997 r.

2019

prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
264946 Czynności prawne ,,z samym sobą" na
2019 prof. dr hab. Andrzej Kidyba
gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu
dr hab. Katarzyna Kopaczyńskaspółek handlowych
Pieczniak prof. UMCS
264869 Przestępczość zorganizowana w
2019 prof. dr hab. Marek Mozgawa
kontekście art. 258 K.K
dr hab. Marek Kulik prof. UMCS
264938 Prawo do sądu i jego gwarancje w
polskim prawie konstytucyjnym

2019

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

4,5

264953 Przesłanki stwierdzenia nieważności
decyzji administracyjnej

2019

dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk

5

5

4
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264941 Ustawodawcza inicjatywa obywatelska
w świetle Konstytucji z 1997 r.

2019

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

5

5

3,5

264967 Rola i funkcjonowanie opozycji
parlamentarnej w Polsce

2019

dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS

5

5

4

266155 Nadzór farmaceutyczny

2019

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
2019 dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

4

5

3,5

4

5

3

5

5

4,5

2019

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

3,5

264814 Swoboda kształtowania treści umowy o
pracę

2019

prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr hab. Katarzyna
Kopaczyńska-Peczniak prof. UMCS

5

5

4,5

264874 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydawane w trybie
odpowiedzi na pytania prejudycjalne

2019

prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

5

5

5

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

4

5

5

4,5

251452 Sejm w PRL
264950 Reklama wprowadzająca w błąd ze
szczególnym uwzględnieniem reklamy
suplementów diety
264934 Notarialne sposoby dokumentowania
dziedziczenia

264841 Odpowiedzialność karna za przestępstwa 2019
zgwałcenia
264842 Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne
jako przedmiot obrotu

2019

264825 Środki zaskarżenia w ogólnym
postępowaniu administracyjnym

2019

prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS

5

5

4,5

264849 Podział majątku wspólnego małżonków

2019

prof. dr hab. Mirosław Nazar
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

4

5

4

264884 Prawnomiędzynarodowe aspekty badań i
zabiegów medycznych

2019

3,5

3,5

3,5

264820 Decyzja administracyjna

2019

5

5

4

267197 Egzekucja administracyjna obowiązków
o charakterze niepieniężnym

2019

prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS

5

4

3,5

267193 Zakaz konkurencji w spółkach
kapitałowych

2019 dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Dumkiewicz prof.
UMCS
2018 dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS
dr hab. Wojciech Dziedziak prof. UMCS

4,5

5

4

3

4

3,5

259369 Koncepcje wiktymologii i ich
odzwierciedlenie w porządku prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej

2018 dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS
dr hab. Wojciech Dziedziak prof. UMCS

4

4,5

3,5

266243 Trybunał Konstytucyjny w świetle
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

4,5

5

4

264858 Istota funkcje i ochrona posiadania

2019

5

5

4,5

258530 Teoretyczne aspekty specyfiki stosunku
władzy rodzicielskiej

prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
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264866 Rzecznik Praw Obywatelskich jako
2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
strażnik wolności i praw człowieka i
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
obywatela
264853 Od izolacjonizmu do dominacji. Kierunki 2019 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
polityki USA w XIX i XX wieku
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS

4,5

5

3,5

5

4,5

3

4,5

5

4

264860 Najem powszechny lokalu mieszkalnego

2019

264872 Trybunał Stanu w II Rzeczypospolitej

2019 dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4

5

3,5

5

5

3,5

2018 dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak
prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

4

258322 Arbitraż handlowy jako alternatywny
sposób rozstrzygania sporów
międzynarodowych
264754 Prawo do mieszkania, eksmisja a prawa
2019 prof. dr hab. Leszek Leszczyński
człowieka
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS
264897 Administracyjna kara pieniężna w prawie 2019 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
ochrony przyrody
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

3

5

5

5

5

5

4,5

264900 Wolność badań naukowych w świetle
prawa międzynarodowego

5

5

4

264892

5

5

3,5

5

5

4,5

4,5

5

3

4

4

3

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

5

5

4,5

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

4

prof. dr hab. Andrzej Kidyba

5

4,5

4

5

5

3,5

264843 Opłata za usunięcie drzew i krzewów.
Zagadnienia administracyjnoprawne
258497 Przejście zakładu pracy na innego
pracodawcę

264891
264716

258470

2019 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
Hiszpania Franco i Portugalia Salazara - 2019 dr hab. Grzegorz Ławnikowicz prof.
reżimy autorytarne na Półwyspie
UMCS
Iberyjskim
prof. dr hab. Lech Dubel
Dowód z zeznań świadka w
2019 dr hab. Tomasz Demendecki prof. UMCS
postępowaniu cywilnym
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS
Prawo do zabezpieczenia społecznego w 2019 dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
razie pozostawania bez pracy
Dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
Uwarunkowania społeczne, kulturowe i 2018 dr hab. Bartosz Liżewski prof. UMCS
prawne posiadania broni palnej przez
dr hab. Wojciech Dziedziak prof. UMCS
osoby fizyczne na przykładzie Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii i Polski

264747 Postępowanie
zabezpieczające
w 2019
sprawach z zakresu prawa autorskiego
264766 Miejscowy plan zagospodarowania
2019
przestrzennego jako prawny środek
ochrony przyrody
264760 Forma spółki partnerskiej w systemie 2019
prawnym polskim i brytyjskim
251293 Egzekucja administracyjna należności
pieniężnych

Dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
2018 dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS
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258576 Swoboda podejmowania dodatkowego 2018
zatrudnienia

5

5

4,5

264762 Ochrona praw konsumenta w umowach
2019 dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
zawieranych poza lokalem
Prof. dr hab. Mirosław Nazar
przedsiębiorstwa
264922 Dochody podatkowe gmin na przykładzie 2019 dr hab. Andrzej Niezgoda
gminy Łosice w latach 2015-2017
prof. dr hab. Antoni Hanusz

5

5

5

3

3

3,5

264926 Zakazy wykorzystywania określonych
środków dowodowych w polskim
procesie karnym związanych z
wykonywaniem niektórych zawodów
264933 Inwalidzki Sąd Administracyjny

2019

dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS

5

5

4,5

2019

4,5

5

4

264924 Ekspertyza DNA

2019

dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS dr
hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS

5

5

4,5

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

5

5

5

prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Krzysztof Pawlusek
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

3,5

5

5

4,5

5

5

5

4

5

3

265980 Skazani na karę śmierci we współczesnej 2019
Polsce. Kontekst prawno-etyczny

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
prof. Dr hab.Andrzej Korybski

5

5

3,5

264878 Przesłuchanie małoletniego świadka w
procesie karnym

2019

dr hab. Adam Taracha prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS

5

5

4

266154 Zdolność odróżniająca znaku
towarowego w świetle Prawo własności
przemysłowej
258550 Kary wykonywane na arenie rzymskiej

2019

dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

5

5

4

4

4

242146 Pracowniczy obowiązek pracy ponad
wymiar czasu pracy

2019

5

5

3,5

5

5

4,5

5

5

4,5

264929 Decyzja
o
środowiskowych 2019
uwarunkowaniach
realizacji
przedsięwzięcia
264923 Crimen de vi w rzymskim prawie
2019
karnym publicznym
264916 Reklama w środkach masowego
2019
przekazu
264828 Badanie i ocena stanu psychicznego
oskarżonego w polskim procesie karnym

2019

264908 Pozycja prawno-ustrojowa gminy w
systemie samorządu terytorialnego w II
Rzeczypospolitej Polskiej

2019

264886 Świadek koronny jako narzędzie do
2019
zwalczania przestępczości
zorganizowanej w Polsce
264918 Akt oskarżenia jako czynność procesowa 2019

dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS

dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
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264919 Egzekucja z udziału w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością

2019

264429 Mediacje cywilne w Polsce i w
Niemczech z zarysem mediacji
transgranicznych
264796 Ład przestrzenny w planach
zagospodarowania przestrzennego

2019

264898 Wolność wypowiedzi na gruncie
uregulowań Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej a
orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka
264720 Odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy
wydatkowaniu środków publicznych
przez jednostki spoza sektora finansów
publicznych
264917 Odpowiedzialność odszkodowawcza
pracodawcy wobec pracownika

2019

UMCS
de hab. Adam Taracha prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

2019 dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

2019 dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz

5

5

4,5

5

5

3,5

3,5

4,5

4

4,5

5

4

4,5

4

5

5

5

4,5

4,5

5

3,5

4,5

5

3,5

264893 Radca prawny jako pełnomocnik w
sądowym postępowaniu cywilnym

2019 dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska
Pieczniak
2019 dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

266113 Odpowiedzialność cywilna lekarza

2019

264913 Kształtowanie się parlamentaryzmu
polskiego do roku 1573

2019 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

5

4,5

4

264909 Zasada domniemania niewinności w
polskim postępowaniu karnym

2019 dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

5

5

4

5

5

5

4

5

4

264748 Świadek w procesie karnym
258345 Zasada prior tempore potior iure w
prawie rzymskim

-

prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS

dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
265972 Ekspertyza poligraficzna

2019 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Konaszczuk prof.
UMCS

5

5

4

267195 Prawo Unii Europejskiej w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego

2019 dr hab. Rafał Poździk, prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS

5

5

3

5

5

4,5

5

5

4,5

5

5

4

265874 Śledztwa w sprawach seryjnych zabójstw 2019 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski prof.
UMCS
265988 Podmioty w postępowaniu
2019 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
administracyjnym
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
264819 Odpowiedzialność karna za zabójstwo
2019 prof. dr hab. Marek Mozgawa
pod wpływem silnego wzburzenia
dr hab. Aneta Michalska-Warias prof.
UMCS

282

265990 Oportunizm ścigania w polskim procesie
karnym
264905 Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn
nieuczciwej konkurencji

5

5

5

5

5

4

4,5

5

4

4,5

5

4

5

5

4,5

5

5

5

5

5

4,5

5

5

4,5

4

5

3,5

248518 Organizacja imprez masowych na terenie 2019 dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS
uczelni
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS
236042 Opodatkowanie przeniesienia własności 2018 dr hab. Andrzej Niezgoda
nieruchomości w podatku od towarów i
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS
usług

5

5

3

5

5

3,5

227995 Kara pozbawienia wolności od
starożytności rzymskiej do prawa
współczesnego
267410 Dowód z dokumentu w postępowaniu
cywilnym

2018 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS

4

5

4

2019 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Jerzy Szczotka prof. UMCS
2018 dr hab. Andrzej Niezgoda

4,5

5

4

5

5

4,5

2019 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
prof. dr hab. Ryszard Skubisz
2019 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
2019 prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

5

5

4,5

5

5

5

4

4

3,5

2019 dr hab. Anna Kosut prof. UMCS
dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski prof. UMCS

5

5

5

5

5

4,5

2019 prof. dr hab. Mirosław Nazar
dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
2019 dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS

4

5

4

5

4,5

4

258337 Postępowanie w sprawie rejestracji
znaku towarowego Unii Europejskiej
264912 Godność człowieka w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
264863 Biegły w procesie karnym
264864 Nemo se ipsum accusare tenetur w
polskim procesie karnym
264856 Pozycja i znaczenie pater familias w
prawie rzymskim
264861 Proceder prania pieniędzy
263352 Jurysdykcja Międzynarodowego
Trybunału Karnego

221601 Rola prawodawcy i organu podatkowego
w zwalczaniu pocederu uchylania się od
opodatkowania i agresywnych
schematów optymalizacyjnych
264818 Postępowanie odrębne w sprawach
małżeńskich
262391 Nadzór bankowy w świetle
obowiązującego prawa
264855 Ochrona prawna programu
komputerowego w świetle prawa
autorskiego
264877 Obowiązek poszanowania godności
pracownika
264756 Czynnik społeczny w polskim i
amerykańskim wymiarze
sprawiedliwości
274524 Dziedziczenie ustawowe
264896 Instytucja Rady Stanu na ziemiach

2019 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
2019 dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
2019 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
2019 dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra
2019 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
Dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
2019 prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak prof. dr hab. Marian Zdyb

prof. dr hab. Antoni Hanusz
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polskich w dobie zaborów
263001 Prawo do sądu w świetle Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej

Dr hab. Grzegorz Smyk prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS
264768 Tajemnica dziennikarska w
2019 dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
ustawodawstwie polskim
dr
hab.
Katarzyna
KopaczyńskaPieczniak prof. UMCS
264726 Wprowadzenie w błąd jako przesłanka
2019 dr
hab.
Katarzyna
Kopaczyńskaczynów nieuczciwej konkurencji
Pieczniak, prof. UMCS
prof, dr hab. Andrzej Kidyba
264717 Dowód z opinii biegłego w postępowaniu 2019 dr hab. Tomasz Demendecki prof. UMCS
cywilnym
dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

5

5

4

4,5

5

4

5

5

3,5

5

5

3,5

258336 Ograny opiniodawczo-doradcze na
przykładzie Miasta Lublin

2019 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4

4,5

4

258439 Zadania i funkcje banku centralnego w
warunkach gospodarki rynkowej

2019

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

264911 Agresywne praktyki w świetle ustawy o
przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym
264888 Konstytucyjne prawo do sądu

2019

prof. dr hab. Ryszard Skubisz
dr hab. Rafał Poździk prof. UMCS

5

5

4,5

5

5

4,5

267183 Status prawny rolnika w systemie
zabezpieczeń społecznych

2019 dr hab. Wojciech Orłowski prof. UMCS
dr hab. Sławomir Patyra prof. UMCS
2019 dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

5

5

4,5

264921 Opinia psychiatryczna w procesie
karnym

2019 prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS

5

5

4

264927 Ochrona wierzyciela w razie
niewypłacalności dłużnika - actio
pauliana
264925 Egzekucja administracyjna należności
pieniężnych
255049 Umowy między członkami rodziny a
unikanie opodatkowania

2019 dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

5

5

4,5

2019 prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
2019 prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Andrzej Niezgoda

5

5

5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4

264758 Kompetencje organów jednostek
2019 dr hab. Andrzej Niezgoda
samorządu terytorialnego w zakresie
prof. dr hab. Antoni Hanusz
kształtowania podatków i opłat lokalnych
265993 Powołanie do spadku z mocy ustawy dziedziczenie ustawowe

2019 dr hab. Zdzisław Gawlik prof. UMCS
prof. dr hab. Mirosław Nazar

4

5

4

248949 Oględziny zwłok i miejsca ich
znalezienia

2019 dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneussz Nowikowski prof.
UMCS
2019 dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

5

5

4,5

5

5

4,5

2019 prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska–Warias prof.
UMCS
2019 prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb

4,5

5

4,5

4

4

3

2019

4,5

5

4

264764 Procesy geodezyjno-prawne w
gospodarce nieruchomościami
258480 Odpowiedzialność karna za przestępstwo
eutanazji
264914 Specjalne strefy ekonomiczne
264871 Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu
Administracyjnego

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb
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287646 Rola Krajowej Izby Odwoławczej w
systemie kontroli zamówień publicznych

2019

dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS
dr hab. Piotr Szreniawski prof. UMCS

5

5

5

264839 Prowadzenie działalności gospodarczej
przez fundacje

2019

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

265986 Zasady etyki zawodu prokuratora

2019

5

5

3,5

280967 Fuzje jako przejaw koncentracji
przedsiębiorców

2009

4

5

4

258329 Koncesja na działalność gospodarczą

2019

5

5

4,5

264845 Status prawny instytucji publicznych w
zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych

2019

dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Janusz Niczyporuk
dr hab. Zbigniew Kmiecik prof. UMCS
dr hab. Beata Jeżyńska prof. UMCS
dr hab. Anna Kosut prof. UMCS

4

4

4

264854 Nieuczciwa reklama jako przykład
nieuczciwej konkurencji

2019

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5
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Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku prawo niestacjonarne jednolite
magisterskie w roku akademickim 2017/2018

Nr
albumu

210947

232115

253643

Tytuł pracy dyplomowej
Przestępstwa przeciwko wolności
sumienia i wyznania w polskim
prawie karnym
Zabójstwo pod wpływem silnego
wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami w polskim prawie
karnym
Prawnokarne aspekty samobójstwa

Rok

5

5

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

5

4

4

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

4

3

3

5

4

3

4,5

5

4

4

4

3

4

5

3,5

4

3

3

3

3,5

4

4

3

5

4

3,5

5

5

5

5

5

3,5

5

5

4,5

2017

250997

Status osoby niepełnosprawnej
w prawie polskim

2017

1997959

4,5

2017

Status prawnoustrojowy posła
i senatora w polskim prawie
konstytucyjnym

251171

5

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

252757

230820

5

2017

2017

241795

Ocena na
dyplomie

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

Stan wyższej konieczności

Organizacja notariatu w II
Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1933-1939
Zagrożenia związane
z przetwarzaniem danych osobowych
osób fizycznych
w cyberprzestrzeni
Sekcja tajna w Sądzie Najwyższym
oraz w Sądzie Wojewódzkim dla
m.st. Warszawy w okresie Polski
Ludowej
Zabójstwo eutanatyczne
w polskim systemie prawnokarnym
Opodatkowanie przychodów
nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł
nieujawnionych

Ocen
az
egz.
dypl

2017

230294

218359

Promotor/Recenzent

Ocena
pracy

dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
dr hab. Orłowski Wojciech, prof.
UMCS
dr hab. Orłowski Wojciech, prof.
UMCS
Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

2017

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

2017

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

2017

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

2017

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

2018

dr hab. Andrzej Niezgoda prof. dr hab.
Antoni Hanusz

215364

Umowa kredytu bankowego

2018

241807

Prowadzenie spraw
i reprezentacja w spółce partnerskiej

2018

248874

Status prawny akcjonariusza
w spółce akcyjnej

2018

265869

Błąd medyczny. Studium
publicznoprawne

2018

prof. dr hab. Andrzej Kidyba dr hab.
Katarzyna Irmina KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba dr hab.
Katarzyna Irmina KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak

286

4,5

3

258606
246157
251633

259792

238600
259788

1771250

1553447

260325

1438672

259353

FSNT NOT jako stowarzyszenie.
Status prawny, zadania i funkcje
Geneza i rozwój Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie
Status prawny i zasady działania
Komisji Nadzoru Finansowego
Tryb realizowania zamówień
publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem trybów
przetargowych
Status prawny policji w ramach
systemu służb mundurowych
i zmilitaryzowanych
Akt administracyjny jako forma
działania administracji publicznej
Postępowanie cywilne
w sprawach dotyczących władzy
rodzicielskiej i kontaktów
z dzieckiem
Zbiórki publiczne istota
i charakter prawny
Tytuły egzekucyjne według kodeksu
postępowania cywilnego
Status prawno-ustrojowy Rzecznika
Praw Obywatelskich
w świetle polskiego prawa
konstytucyjnego
III Rzeczypospolitej Polskiej
Zakres kognicji sądu II instancji
w postępowaniu apelacyjnym
w procesie cywilnym

2018
2018
2018

4,5

5

5

3

5

5

4

5

5

4,5

2018

prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

2018

prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

2018

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS

5

5

5

5

5

4,5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

4,5

5

5

4

4

4,5

4

4,5

5

3,5

5

5

4,5

4,5

5

3

4,5

5

3

2018

2018

2018

2018

2018

259775

Społeczno-prawne aspekty prawa do
posiadania broni palnej

2018

258598

5

prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak

Dowód z opinii biegłego
w postępowaniu cywilnym

259784

5

2018

241594

Uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej
w zakresie indywidualnych spraw ze
stosunku pracy
Niepołączalność mandatu
parlamentarnego w świetle
art. 103 ust. 1 Konstytucji

prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb prof. dr hab.
Jerzy Stelmasiak

2018

2018

235306

Komisje sejmowe

2018

255024

Prawa i wolności obywateli RP

2018

259787

Immunitet sędziowski jako gwarancja
niezawisłości sędziowskiej

2018

prof. dr hab. Marian Zdyb
dr hab. Piotr Antoni Szreniawski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Ryszard Orłowski,
prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
dr hab. Teresa Liszcz, prof. nadzw.
dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
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259782

Komisje śledcze

2018

241796

Metody i środki realizacji kary
pozbawienia wolności

2018

274935

Prawna regulacja prawa do życia

2018

258602
258590

Doping w sporcie – aspekty prawne i
etyczne
Wybrane papiery wartościowe, akcje
i warranty subskrypcyjne
w Kodeksie spółek handlowych

2018
2018

226994

Forfaiting niewłaściwy

2018

252730

Islam i jego prawo

2018

258597

Kształt prawnoustrojowy stanu
wojennego w świetle polskiego
prawa konstytucyjnego

2018

258600

Pokrzywdzony jako świadek
w polskim procesie karnym

2018

259793

281284

253622

251005

252770

Swoboda wypowiedzi osoby
przesłuchiwanej w polskim procesie
karnym
Luz decyzyjny w orzecznictwie na
przykładzie klauzuli generalnej
„dobro dziecka”
Precedens w systemie prawa
stanowionego – doktryna
i orzecznictwo sądów polskich
Rola prokuratora w postępowaniu
przed sądem
I instancji
Status jeńców wojennych
w świetle międzynarodowego prawa
konfliktów zbrojnych

2018

dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
prof. dr Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof.
UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS prof. dr hab. Lech Dubel
prof. dr hab. Andrzej Kidyba dr hab.
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak,
prof. UMCS
prof. dr hab. Andrzej Kidyba dr hab.
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak,
prof. UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS
dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS dr hab. Adam Taracha, prof.
UMCS

4

5

3,5

4

3,5

3

4,5

5

4

5

5

4

5

5

4,5

5

5

3,5

4,5

5

3

5

5

3

5

5

3

5

5

3,5

2018

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS

3,5

5

3

2018

prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS

5

5

5

4

5

4

4

3,5

3

2018

2018

dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS dr hab. Adam Taracha, prof.
UMCS
prof. dr hab. Anna PrzyborowskaKlimczak prof. dr hab. Marian Aleksy
Zdyb
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Wykaz tematów prac dyplomowych na kierunku prawo niestacjonarne w roku
akademickim 2018/2019

Nr
albumu

Tytuł pracy dyplomowej

Rok

252731

Instytucja świadka koronnego

2018

251445

Racja stanu w doktrynie Machivellego

2018

258594

Idea prometejska w II Rzeczypospolitej

2018

221719

Państwo, prawo i prawnicy
w doktrynie Andrzeja Frycza
Modrzewskiego

2018

259783
260327
274733

Odpowiedzialność karna za
przestępstwo dzieciobójstwa
Obrona konieczna w polskim prawie
karnym
Odpowiedzialność karna za
przestępstwo zgwałcenia

2018
2018
2018

254095

Gwarancje niezawisłości sędziowskiej
w konstytucji RP

2019

287840

Szczególne systemy czasu pracy

2019

206178

Świadek w procesie karnym

2019

254993

Struktura organizacyjna sądów
powszechnych w Polsce

2019

265873

Obrona konieczna – aspekty etyczne i
prawnokarne

2019

265875

234813

Zasada formalizmu procesowego
w elektronicznym postępowaniu
upominawczym
Prawo konkurencji a działalność
Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe

2019

2019

152263
4

Bezpieczeństwo państwa a prawo do
prywatności

2019

142261
8

Teoretyczne i praktyczne aspekty
stosowania generalnej klauzuli
odsyłającej „dobro dziecka”

2019

Promotor/Recenzent

dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska,
prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska,
prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska,
prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS dr hab. Piotr Szreniawski,
prof. UMCS
dr hab. Teresa Liszcz, prof. nadzw.
dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Zofia Kruk, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński
dr hab. Andrzej Korybski, prof.
UMCS
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Ocena
pracy

Ocena
egzami
nu
dyplom
owego

Ocena na
dyplomie

4

4

3

4,5

4

3

5

5

4

4,5

5

3

4

4

3,5

4

4

3

4

3,5

4

3,5

4,5

3

5

4

4

5

5

4,5

5

5

3,5

5

5

4,5

5

5

4,5

5

5

5

5

5

4,5

5

5

4,5

264711

Gwarancje niezawisłości sędziowskiej
sędziego sądu powszechnego

2019

266248

Obrót dobrami kultury

2019

265871

Ochrona danych osobowych pacjenta

2019

249533

264698
266251
266241
266249
268235
267081
162723
1

Formy obywatelskiego
nieposłuszeństwa. Analiza prawnofilozoficzna
Prowadzenie działalności gospodarczej
przez osoby fizyczne, rejestrowane w
CEIDG
Samorząd zawodowy na przykładzie
samorządu adwokackiego
Oskarżyciel publiczny w polskim
procesie karnym
Dochodzenie w polskim procesie
karnym
Podstawy stosowania tymczasowego
aresztowania
Oskarżyciel prywatny w polskim
procesie karnym
Odpowiedzialność członków zarządu
spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na podstawie art.
299 k.s.h.

3

5

5

5

5

5

4,5

5

5

5

2019

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

5

5

4,5

5

5

4,5

5

5

3,5

5

5

3,5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

4,5

4

4

4,5

5

4,5

5

5

4

4,5

5

4,5

5

5

3

5

5

5

5

4,5

3,5

5

5

4,5

5

5

5

2019
2019
2019
2019
2019

2019

2019

193234
5

Konstytucyjna zasada domniemania
niewinności

2019

264870

Odpowiedzialność karna za tzw.
porwanie dla okupu

2019

264707

Ewolucja pozycji głowy państwa na
gruncie polskich ustaw zasadniczych

2019

260324

Koncepcje polityczne i prawne
Walerego Sławka

2019

264701

Należyte wynagrodzenie jako
gwarancja niezawisłości sędziowskiej
w porządku prawnym i myśli
prawniczej II i III RP

2019

235392

Szczególne rodzaje sprzedaży
w przepisach Kodeksu Cywilnego

2019

241598

5

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Obrona konieczna w polskim prawie
karnym

Umowa usługi w zakresie publicznego
wykonania utworu słownomuzycznego
Szczególna ochrona konsumenta
zawierającego umowę sprzedaży poza
lokalem przedsiębiorstwa

5

2019

264715

247355

dr hab. Tomasz Demendecki, prof.
UMCS
dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS
prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

2019

2019

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Małgorzata Dumkiewicz,
prof. UMCS
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias,
prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias,
prof. UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, prof.
UMCS
prof. dr hab. Lech Dubel
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna KopaczyńskaPieczniak, prof. UMCS
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253619

i na odległość
Postępowanie przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym

2019

121574
7

Przedmiotowe ograniczenia
prowadzenie działalności gospodarczej

2019

268349

Odpowiedzialność odszkodowawcza za
szkody wyrządzone spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością na
podstawie Kodeksu spółek handlowych

2019

258601

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

2019

265872

Konstytucyjna ochrona życia

2019

258493

267406

Konstytucyjna ochrona prawa do życia
i godności ludzkiej w walce
z terroryzmem
Zadania i uprawnienia Komisji
Nadzoru Finansowego jako organu
administracji publicznej
w procesie zwalczania prowadzenia
działalności na rynku finansowym bez
wymaganego zezwolenia

2019

2019

267404

Odpowiedzialność karna za zabójstwo
eutanatyczne

2019

264992

Przestępstwo zgwałcenia
w polskim prawie karnym

2019

138426
1

Dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności w kodeksie karnym
skarbowym
a dobrowolne poddanie się karze w
kodeksie postępowania karnego

2019

258588

Obrona konieczna w polskim prawie
karnym

2019

265868

Odpowiedzialność karna za udział w
zorganizowanej grupie lub związku
przestępczym

2019

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
dr hab. Małgorzata Dumkiewicz,
prof. UMCS
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Dumkiewicz,
prof. UMCS
dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Niezgoda
prof. dr hab. Antoni Hanusz
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Janusz Patyra, prof.
UMCS
dr hab. Wojciech Orłowski, prof.
UMCS
dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS

prof. dr hab. Marian Zdyb
prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias,
prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias,
prof. UMCS
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof.
UMCS
dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias,
prof. UMCS
prof. dr hab. Marek Mozgawa
dr hab. Aneta Michalska-Warias,
prof. UMCS
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5

5

4,5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

4

5

4,5

4,5

5

5

5

4,5

3,5

4

4

3

4,5

5

4

5

5

5

3,5

4

3,5

4,5

5

4,5

Załącznik 8. Wykaz tematów badawczych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska.
Finanse publiczne, prawo i postępowanie podatkowe oraz publiczne prawo bankowe.
Indywidualne prawo pracy, pracownicze ubezpieczenia społeczne, promocja zatrudnienia i
przeciwdziałanie bezrobociu.
Europejskie i krajowe prawo rolne, żywnościowe oraz gospodarka nieruchomościami.
Administracja publiczna (ogólna, gospodarcza, bezpieczeństwa publicznego).
Instytucje procedury administracyjnej.
Tradycje, organizacja i działalność administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i
samorządów zawodów zaufania publicznego w kulturach prawnych.
Prawo międzynarodowe wobec zmian zachodzących we współczesnej społeczności
międzynarodowej.
Ustroje państw współczesnych (w tym polski system ustrojowy; parlament, rząd, prezydent,
sądy, status jednostki).
Prawo rodzinne – niemajątkowe i majątkowe prawo małżeńskie, stosunki między rodzicami
i dziećmi.
Źródła, podmioty i treść stosunków cywilnoprawnych.
Cywilnoprawna problematyka własności i innych praw rzeczowych.
Prawo handlowe w obrocie gospodarczym.
Umowy w obrocie gospodarczym.
Problematyka ochrony własności intelektualnej w Polsce i w Europie.
Poszczególne przestępstwa w zakresie prawa karnego powszechnego i skarbowego oraz
pozakodeksowego (w tym ochrona własności intelektualnej).
Wybrane zagadnienia części ogólnej kodeksu karnego.
Formalizm czynności procesowych w postępowaniu karnym.
Problematyka procesowa kryminalistycznych czynności dowodowych.
Rzymskie prawo karne.
Historia i tradycja rzymskiego prawa prywatnego.
Społeczne działanie prawa.
Demokratyczne państwo prawne.
Radykalna myśl polityczna i prawna XIX i XX w. w Europie.
Ewolucja idei polityczno – prawnych, administracyjnych i ekonomiczno – społecznych na
przestrzeni epok.
Deontologia zawodów zaufania publicznego.
Tworzenie, stosowanie i wykładnia prawa – metodologia, teoria i aksjologia.
Filozofia prawa i prawa człowieka.
Edukacja, zawody prawnicze i alternatywne metody rozwiązywania sporów.
30.Historia ustroju, prawa, nauki, nauczania i kultury prawa oraz wymiaru sprawiedliwości
do XX stulecia.
Historia administracji, nauki administracji i myśli administracyjnej XVII – XX wieku.
Ewolucja instytucji ustrojowo – prawnych bezpieczeństwa wewnętrznego od średniowiecza
po wiek XX.
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34. Tradycja, współczesność oraz perspektywy rozwoju prawa postępowania cywilnego w
Polsce i innych krajach europejskich (proces, postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające,
egzekucyjne i upadłościowe oraz sądownictwo polubowne).
35. Status sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, radcy Prokuratorii Generalnej,
notariusza, komornika i innych organów ochrony prawnej.
36. Instytucje procesowego i materialnego prawa kolizyjnego.
37. Instytucje prawa procesowego cywilnego (rozpoznawczego, w tym grupowego,
egzekucyjnego i zabezpieczającego) oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
38. Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.
39. Wpływ prawa cywilnego materialnego na prawo procesowe.
40. Prawo Unii Europejskiej a prawo polskie.
41. Prawo własności przemysłowej.
42. Prawo reklamy.
43. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
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