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Agnieszka Bednarczyk-Płachta – teoretyk i praktyk, od 2009 r. związana z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W 2015 r. uzyskała
z wyróżnieniem stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Autorka szeregu 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 finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Niemiecką Fundację Narodową, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kilkukrotny 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 „Studencki Nobel” (2016); laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach na najlepsze prace dyplomowe.
Paweł Dańczak – doktor nauk prawnych w specjalizacji prawo i postępowanie administracyjne; autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, prawa
o szkolnictwie wyższym i nauce, prawa o cudzoziemcach oraz prawa samorządu terytorialnego; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
Stacey L. Edmonson – EdD, dziekan, College of Education, Sam Houston State University. 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 monografii; prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów; od
kwietnia 2020 r. członek Zespołu Doradczego do spraw Cyfryzacji Rekrutacji i Obsługi Procesu Dydaktycznego w Uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
James W. Hynes – PhD, Professor, College of Education, Sam Houston State Universit, wrócił do pracy na uczelni wyższej po trzydziestu pięciu latach pracy w biznesie 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 Humanistycznospołecznym; 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 (Rosja), doktor (kandydat nauk) prawa finansowego Instytutu Prawodawstwa i Prawa
Porównawczego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej oraz magister prawa finansowego,
podatkowego i celnego na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia prawa edukacyjnego, prawa finansowego, regulacji finansowych 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 Administracji Publicznej przy Prezydencie Republiki Białorusi; autorka około 95 publikacji naukowych z zakresu klinicznej edukacji prawniczej, technologii edukacyjnych,
praw człowieka, prawa cywilnego i gospodarczego.
Nadezhda Knyaginina – pracownik badawczy Laboratorium Prawa Edukacji Instytutu 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 językowych, 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 zakresie prawa człowieka do edukacji i klinicznej edukacji prawniczej. W sferze zawodowej 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 Jagiellońskiego w Krakowie; absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego zorganizowanej
przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie
i Uniwersytet Jagielloński oraz absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowanej przez Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji 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 Legal Education (ENCLE).
Ivan Novoselov – asystent badawczy Laboratorium Prawa Edukacji Instytutu Edukacji w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie (Rosja). Posiada tytuł magistra prawa
finansowego, podatkowego i celnego, uzyskany na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły
Ekonomicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu
prawa edukacyjnego, finansowego i budżetowego oraz studiów porównawczych z zakresu prawa edukacyjnego i finansowego.
Aušrinė Pasvenskienė – doktor, prodziekan i wykładowca na Uniwersytecie Witolda
Wielkiego w Kownie (Litwa). Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo edukacyjne, prawo i technologie, technologie cyfrowe i edukację, prawa człowieka w edukacji, edukację prawniczą.
Karol Piwoński – student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 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 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie (Rosja), doktorant w Instytucie Edukacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia
relacji pomiędzy polityką edukacyjną a prawodawstwem w zakresie zrównoważonego rozwoju, umiędzynarodowienie edukacji oraz badania porównawcze prawodawstwa edukacyjnego.
Agata Pyrzyńska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych
Uniwersytetu Szczecińskiego, komisarz wyborczy we Włocławku, od kilku lat zaanBiałostockie Studia Prawnicze 2020 vol. 25 nr 4
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gażowana w działalność na rzecz ochrony praw doktorantów. W kadencji 2016 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w latach
2017–2020 funkcję Rzecznika Praw Doktoranta. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach prawa wyborczego oraz na współczesnych problemach szkolnictwa 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 ogólnopolskich konferencji naukowych; członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia
Społecznego; aplikant adwokacki Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.
Magdalena Sieniuć – doktor hab. nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, sędzia Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Łodzi; autorka i współautorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji, a także z zakresu problematyki postępowań w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego oraz samorządu
terytorialnego w Polsce. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, postępowań w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
Marcin Skinder – zajmuje się naukowo i dydaktycznie zagadnieniami politycznymi i prawnymi kwestii społecznych oraz szkolnictwa wyższego. Szczególne miejsce 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 naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego KUL, European Society of International Law,
wielokrotnym stypendystą m.in. Notre Dame University oraz University of Washington 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 finanse i bankowość (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 finansowanie 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 zainteresowania badawcze obejmują prawo prywatne, w szczególności prawo umów.
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Agnieszka Bednarczyk-Płachta – theoretician and practitioner, since 2009
associated with the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. In 2015 she
received her doctorate in law with honors. The author of a number of publications
in the field of higher education law. Specialist in the implementation of EU projects
related to university development and education in universities.
Przemysław Brzuszczak – lawyer, economist, political scientist; manager and
contractor of research projects financed by, among others, the National Science
Centre, the German National Foundation, the Ministry of Science and Higher
Education; holder of several scholarships granted by: the Minister of Science and
Higher Education for outstanding achievements, the city of Warsaw, the Marshal of
the Wielkopolska Voivodeship, Rector of the University of Warsaw. Winner of the
first place in the ‘Student Nobel’ Competition for the Best Student of Poland (2016).
Winner of numerous awards and distinctions in competitions for the best diploma
theses.
Paweł Dańczak – Doctor of Legal Sciences in the specialization of law and
administrative procedure. Author of publications on administrative proceedings,
law on higher education and science, law on foreigners and local government law.
Assistant professor in the Department of Administrative Proceedings of the Faculty
of Law and Administration of the University of Lodz. Assessor at the Voivodship
Administrative Court in Warsaw.
Stacey L. Edmonson – EdD, Dean, College of Education, Sam Houston State
University, the author of over 100 publications, she is an acknowledged leader in
higher education in Texas and the nation as demonstrated by the demand for her
assessment reviews of educational programs across the country.
Katarzyna Górak-Sosnowska – Doctor of Economic Sciences (Warsaw School
of Economics) with habilitation in religious studies (Jagiellonian University). She
works at the Institute of International Studies at the Warsaw School of Economics as
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a university professor, between 2012 and 2020 – Deputy Dean of the Warsaw School
of Economics Master’s Studies. She is the author of over 200 scientific publications,
including five monographs. Since April 2020, a member of the Advisory Team for
Digitization of Recruitment and Teaching Process Services in Universities at the
Minister of Science and Higher Education.
James W. Hynes – PhD, Associate Professor, College of Education, Sam Houston State
University, returned to higher education after working in business and industry for
thirty five years. His research has focused on establishing curriculum for sustainable
education as it pertains to agriculture in developing countries. This interest has led
to work and research projects on six continents.
Aleksander Hyżorek – law student at SWPS University of Social Sciences and
Humanities. Scholarship holder of the Rector of the SWPS University of Social
Sciences and Humanities for the best students. Author of publications on public law
and speaker at the National Scientific Conferences on legal and political issues.
Szymon Jankiewicz – Ph.D. Deputy Dean of the Faculty of Law, Head of the Education
Law Laboratory of the Institute of Education, Higher School of Economics, Moscow,
Russia with Ph.D. (Candidate of Sciences) in Financial Law from The Institute of
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation
as well as Master Degree in Financial, Tax and Customs Law from Faculty of Law
of Higher School of Economics. His research interests include issues of educational
law, financial law, financial and budgetary regulation of educational activities and
educational institutions and regulation of quality assurance of education.
Yuliya Khvatsik – Academy of Public Administration under the President of Republic
of Belarus, Doctor of Law, Clinical Professor at the Belarus State University (Minsk,
Belarus), head of EdTech Center at the Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Belarus. The author of about 95 scientific publication in
the field of Clinical Legal Education, Education Technologies, Human Rights, Civil
and Business Law.
Nadezhda Knyaginina – Research Fellow of the Education Law Laboratory of the
Institute of Education, Higher School of Economics, Moscowholding Specialist
Degree in Law from Faculty of Law of Higher School of Economics. Her research
interests include issues of educational law, language rights, language policy in
educational activities, federalism in education, quality of education, education
standards and regulation of quality assurance of education.
Liubou Krasnitskaya – Dr, Helsinki Foundation for Human Rights, Having
graduated with the law degree in Belarus Liubou Krasnitskaya continued her
scientific research in Poland in the realm of the human right to education and clinical
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legal education. In the professional field she is engaged in human rights monitoring
in Eastern Europe and Central Asia. She is a Board member of the European
Network for Clinical Legal Education and a member of the Global Alliance for Justice
Education organisation.
Mateusz Kupiec – law student at the Faculty of Law and Administration of the
Jagiellonian University in Krakow. A graduate of the School of American Law
organized by The Catholic University of America, Columbus Law School in
Washington DC and the Jagiellonian University and a graduate of the School of
German Law organized by Heidelberg University, Johannes Gutenberg University in
Mainz and Jagiellonian University.
Gracienne Lauwers – Prof. dr, Free University of Brussels, Professor at
Free University of Brussels, University of the Free State, visiting professor at
Vilnius University, Vytautas Magnus University, University of Trento.
Paul McKeown – Dr, Northumbria University, Associate Professor and Director
of the Student Law Office at Northumbria University; President of the European
Network for Clinical Legal Education (ENCLE).
Ivan Novoselov – Research Assistant of the Education Law Laboratory of the Institute
of Education, Higher School of Economics, Moscow, Russiaholding Master Degree in
Financial, Tax and Customs Law from Faculty of Law of Higher School of Economics.
His research interests include issues of educational law, financial and budgetary law
and comparative studies of educational and financial legislation.
Aušrinė Pasvenskienė – Dr, lecturer at the Vytautas Magnus University, Vice-Dean,
lecturer and researcher at Vytautas Magnus University, Faculty of Law (Kaunas,
Lithuania). Her esearch interests include: education law, law and technologies, digital
technologies and education, human rights in education, legal education.
Karol Piwoński – student at the Faculty of Law and Administration of the University
of Warsaw, author of publications on administrative and constitutional law. His
scientific interests include in particular the problems of local government law,
educational law and European Union law.
Evgenii Puchkov – Analyst of the Education Law Laboratory of the Institute of
Education, Higher School of Economics, Moscow, Russia, Ph.D. student in the
Institute of Education of Higher School of Economics. His research interests include
issues of relationship between educational policy and legislation with sustainable
development, internationalization of education and comparative study of educational
legislation.
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Agata Pyrzyńska – Doctor of Legal Sciences, Assistant Professor at the Institute of
Legal Sciences of the University of Szczecin, Election Commissioner in Włocławek.
Involved in protecting the rights of doctoral students for several years. During the 2016
term of office, she served as Vice-Chairwoman of the National Representation of PhD
Students, and between 2017 and 2020, she served as the PhD Student Ombudsman.
Her scientific interests focus on issues of electoral law and contemporary problems of
higher education.
Krystian Ryś – PhD student and assistant in the Department of Private Law of the
Institute of Legal Sciences of the University of Opole. Author of several publications
on social security law, labor law and medical law. Active participant of national
scientific conferences. Member of the Polish Social Insurance Association. Trainee
advocate of the Częstochowa-Piotrków Bar Association.
Magdalena Sieniuć – professor in the Department of Administrative Proceedings
and Court Administrative Control with post-doctoral degree in law (habilitation),
judge of the Regional Administrative Court in Lodz. Author and co-author of
publications in the field of administrative proceedings, court administrative control,
as well as in the field of proceedings for granting scientific degrees and titles and
local government in Poland; lecturer, and trainer on administrative proceedings,
proceedings for granting scientific degrees and titles and administrative court
proceedings.
Marcin Skinder – scientifically and academically deals with political and legal social
issues and higher education. A special place in his research interests is occupied by
the Bologna Process as a factor in the development of European higher education. He
participated in a research internship at University College Dublin (UCD, National
University of Ireland). In 2019, he received a post-doctoral degree (habilitation)
in the field of social sciences in the discipline of political science at the Faculty of
Political Science of the Pedagogical University of Krakow. Author of several books.
Robert Tabaszewski – Assistant Professor at the Department of Human Rights and
Humanitarian Law at the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the
John Paul II Catholic University of Lublin. He is an advocate, a member of many
scientific associations, including the Catholic University of Lublin Scientific Society,
the European Society of International Law, and a multiple scholarship holder of
Notre Dame University and University of Washington School of Law. He is a member
of RACSE ANESC in Strasbourg and holds the position of Adjunct Secretary of
International Council of Jurists – European Division in London.
Lidia Tomaszewska – graduate of Master’s studies in Finance and Banking (WSUiB),
Postgraduate Studies in Project Management (Warsaw School of Economics), MBA-
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-SGH studies and training in the management of complex projects (Prince2, P3O). In
2004–2007, Dean of the Economic and Social Faculty of Olympus University. Head
of the team obtaining external funding for scientific, didactic, organizational and
investment projects at the Warsaw School of Economics.
Milda Žaliauskaitė – PhD student at the Vytautas Magnus University, holds master’s
degree in law and master’s degree in business and management and is currently a PhD
student in law at Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania). Her research
interests include private law, particularly contract law.
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