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Agnieszka Bednarczyk -Płachta – teoretyk i praktyk, od 2009 r. związana z Krakow-

ską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W 2015 r. uzyskała 

z wyróżnieniem stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Autorka sze-

regu publikacji w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym; specjalistka ds. realizacji 

w uczelniach projektów unijnych związanych z rozwojem uczelni i kształceniem. 

Przemysław Brzuszczak – prawnik, ekonomista, politolog; kierownik i wykonawca 

projektów badawczych fi nansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Nie-

miecką Fundację Narodową, Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego; kilku-

krotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, 

m. st. Warszawy, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego; laureat I  miejsca w  Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Stu-

dencki Nobel” (2016); laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach na najlep-

sze prace dyplomowe.

Paweł Dańczak – doktor nauk prawnych w specjalizacji prawo i postępowanie ad-

ministracyjne; autor publikacji z  zakresu postępowania administracyjnego, prawa 

o szkolnictwie wyższym i nauce, prawa o cudzoziemcach oraz prawa samorządu te-

rytorialnego; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; asesor w Wojewódzkim Sądzie Administra-

cyjnym w Warszawie. 

Stacey L. Edmonson – EdD, dziekan, College of Education, Sam Houston State Uni-

versity. Jest autorką ponad 100 publikacji, uznanym ekspertem szkolnictwa wyższego 

w Teksasie i w całym kraju, o czym świadczy ogólnokrajowe zapotrzebowanie na jej 

oceny eksperckie i ewaluacje programów edukacyjnych. 

Katarzyna Górak -Sosnowska – doktor nauk ekonomicznych (SGH) z  habilitacją 

z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku profesora uczelni; w latach 2012–

2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH. Autorka ponad 200 publikacji na-
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ukowych, w tym pięciu monografi i; prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów; od 

kwietnia 2020 r. członek Zespołu Doradczego do spraw Cyfryzacji Rekrutacji i Ob-

sługi Procesu Dydaktycznego w  Uczelniach przy Ministrze Nauki i  Szkolnictwa 

Wyższego.

James W. Hynes – PhD, Professor, College of Education, Sam Houston State Uni-

versit, wrócił do pracy na uczelni wyższej po trzydziestu pięciu latach pracy w biz-

nesie i przemyśle. Jego badania koncentrują się na programach nauczania w zakresie 

edukacji zrównoważonej, ponieważ dotyczy ona rolnictwa w krajach rozwijających 

się. Zainteresowanie to  zaowocowało pracą i  projektami badawczymi na sześciu 

kontynentach.

Aleksander Hyżorek – student prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-

społecznym; stypendysta Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

dla najlepszych studentów; autor publikacji z zakresu prawa publicznego i prelegent 

na ogólnopolskich konferencjach naukowych o tematyce prawniczej i politologicznej. 

Szymon Jankiewicz – doktor, prodziekan Wydziału Prawa, kierownik Laboratorium 

Prawa Edukacji Instytutu Edukacji w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie (Ro-

sja), doktor (kandydat nauk) prawa fi nansowego Instytutu Prawodawstwa i Prawa 

Porównawczego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej oraz magister prawa fi nansowego, 

podatkowego i celnego na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jego za-

interesowania badawcze obejmują zagadnienia prawa edukacyjnego, prawa fi nan-

sowego, regulacji fi nansowych i  budżetowych działalności edukacyjnej i  instytucji 

edukacyjnych oraz regulacji zapewniania jakości kształcenia.

Yuliya Khvatsik – doktor prawa, profesor kliniczny na Białoruskim Uniwersytecie 

Państwowym (Mińsk, Białoruś), kierowniki Centrum EdTech w Akademii Admini-

stracji Publicznej przy Prezydencie Republiki Białorusi; autorka około 95 publika-

cji naukowych z zakresu klinicznej edukacji prawniczej, technologii edukacyjnych, 

praw człowieka, prawa cywilnego i gospodarczego.

Nadezhda Knyaginina – pracownik badawczy Laboratorium Prawa Edukacji In-

stytutu Edukacji w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie (Rosja). Posiada tytuł 

specjalisty w dziedzinie prawa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jej 

zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia prawa edukacyjnego, praw języko-

wych, polityki językowej w działalności edukacyjnej, federalizmu w edukacji, jakości 

edukacji, standardów edukacyjnych i regulacji zapewniania jakości edukacji.

Liubou Krasnitskaya – doktor, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Po ukończeniu 

studiów prawniczych na Białorusi kontynuowała badania naukowe w Polsce w za-

kresie prawa człowieka do edukacji i  klinicznej edukacji prawniczej. W  sferze za-

wodowej zajmuje się monitoringiem praw człowieka w Europie Wschodniej i Azji 
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Środkowej. Jest członkiem zarządu European Network for Clinical Legal Education 

oraz członkiem organizacji Global Alliance for Justice Education.

Mateusz Kupiec – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-

giellońskiego w Krakowie; absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego zorganizowanej 

przez Th e Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie 

i Uniwersytet Jagielloński oraz absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowa-

nej przez Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Mogun-

cji oraz Uniwersytet Jagielloński.

Gracienne Lauwers – profesor i wykładowca na Free University of Brussels, a także 

profesor wizytujący na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Witolda Wielkiego 

oraz na University of Trento.

Paul McKeown – doktor, wykładowca i  dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej 

na Uniwersytecie Northumbria; przewodniczący European Network for Clinical Le-

gal Education (ENCLE).

Ivan Novoselov – asystent badawczy Laboratorium Prawa Edukacji Instytutu Eduka-

cji w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie (Rosja). Posiada tytuł magistra prawa 

fi nansowego, podatkowego i celnego, uzyskany na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z  zakresu 

prawa edukacyjnego, fi nansowego i budżetowego oraz studiów porównawczych z za-

kresu prawa edukacyjnego i fi nansowego.

Aušrinė Pasvenskienė – doktor, prodziekan i wykładowca na Uniwersytecie Witolda 

Wielkiego w Kownie (Litwa). Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo eduka-

cyjne, prawo i technologie, technologie cyfrowe i edukację, prawa człowieka w edu-

kacji, edukację prawniczą. 

Karol Piwoński – student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-

skiego, autor publikacji z  zakresu prawa administracyjnego i  konstytucyjnego. Do 

jego zainteresowań naukowych należą w szczególności problemy prawa samorządu 

terytorialnego, prawa oświatowego oraz prawa Unii Europejskiej.

Evgenii Puchkov – analityk Laboratorium Prawa Edukacji Instytutu Edukacji Wyż-

szej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie (Rosja), doktorant w Instytucie Edukacji Wyż-

szej Szkoły Ekonomicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia 

relacji pomiędzy polityką edukacyjną a  prawodawstwem w  zakresie zrównoważo-

nego rozwoju, umiędzynarodowienie edukacji oraz badania porównawcze prawo-

dawstwa edukacyjnego.

Agata Pyrzyńska – doktor nauk prawnych, adiunkt w  Instytucie Nauk Prawnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego, komisarz wyborczy we Włocławku, od kilku lat zaan-
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gażowana w działalność na rzecz ochrony praw doktorantów. W kadencji 2016 peł-

niła funkcję wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w  latach 

2017–2020 funkcję Rzecznika Praw Doktoranta. Zainteresowania naukowe koncen-

truje na zagadnieniach prawa wyborczego oraz na współczesnych problemach szkol-

nictwa wyższego.

Krystian Ryś – doktorant i asystent w Katedrze Prawa Prywatnego Instytutu Nauk 

Prawnych Uniwersytetu Opolskiego; autor kilkunastu publikacji z  zakresu prawa 

ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa medycznego; czynny uczestnik ogól-

nopolskich konferencji naukowych; członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia 

Społecznego; aplikant adwokacki Częstochowsko -Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

Magdalena Sieniuć – doktor hab. nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowa-

nia Administracyjnego i  Sądowej Kontroli Administracji, sędzia Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi; autorka i współautorka publikacji z zakresu postę-

powania administracyjnego, sądowej kontroli administracji, a także z zakresu proble-

matyki postępowań w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego oraz samorządu 

terytorialnego w Polsce. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia z zakresu postępo-

wania administracyjnego, postępowań w sprawach nadania stopnia i tytułu nauko-

wego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. 

Marcin Skinder – zajmuje się naukowo i  dydaktycznie zagadnieniami politycz-

nymi i prawnymi kwestii społecznych oraz szkolnictwa wyższego. Szczególne miej-

sce w  jego zainteresowaniach badawczych zajmuje Proces Boloński jako czynnik 

rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego. Był uczestnikiem stażu naukowego 

w University College Dublin (UCD, National University of Ireland). W 2019 roku 

uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o polityce na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie. Opublikował kilka książek.

Robert Tabaszewski – adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. Jest adwokatem, członkiem wielu stowarzyszeń nauko-

wych, m.in. Towarzystwa Naukowego KUL, European Society of International Law, 

wielokrotnym stypendystą m.in. Notre Dame University oraz University of Washing-

ton School of Law, a także członkiem RACSE ANESC w Strasburgu. Pełni funkcję 

Adjunct Secretary of International Council of Jurists – European Division in London.

Lidia Tomaszewska – absolwentka studiów magisterskich na kierunku fi nanse i ban-

kowość (WSUiB), Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (SGH), studiów 

MBA–SGH oraz szkoleń z zakresu zarządzania złożonymi projektami (Prince2, P3O); 

w latach 2004–2007 dziekan Wydziału Ekonomiczno -Społecznego Olympus Szkoły 
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Wyższej. Kieruje zespołem pozyskującym fi nansowanie zewnętrzne na realizację 

projektów naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i  inwestycyjnych w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

Milda Žaliauskaitė – doktorantka na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie 

(Litwa). Posiada tytuł magistra prawa oraz magistra biznesu i zarządzania. Jej zainte-

resowania badawcze obejmują prawo prywatne, w szczególności prawo umów.
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