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Wykształcenie:
2014 - 2019 Doktoranckie studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, zwieńczone
uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
2017 – 2018 Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą i
Dydaktyka Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk
o Zdrowiu w Łodzi.
2004 – 2009 Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
2011 – 2012 Uprawnienia pedagogiczne dające prawo wykonywania zawodu nauczyciela –
kurs kwalifikacyjny uzyskany w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim.
2003 – 2005 Policealne Studium Administracji w Tomaszowie Mazowieckim.
Osiągnięcia naukowe:
Jestem autorem publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa
konstytucyjnego, a także prawno – medycznych aspektów uzależnień (prace opublikowane
w recenzowanych periodykach prawniczych). Wykładam przedmioty prawne w szkołach
wyższych i policealnych o profilu
Ponadto prowadzę

panele

Moimi zainteresowaniami

prawnym (10-letnie doświadczenie zawodowe).

szkoleniowe

badawczymi

są:

z zakresu

podstaw

przedsiębiorczości.

konstytucjonalistyka,

administratywistyka

i procesualistyka (postępowanie administracyjne i postępowanie administracyjnosądowe).
Uczestniczyłem w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych
w szeroko rozumianej materii prawa, jak również problematyki modelu polityki narkotykowej
w obszarze regulacji prawnej.
Przedmioty prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w
Piotrkowie Trybunalskim w semestrze zimowym 2019/2020: postępowanie administracyjne,
prawo handlowe, prawo pracy, negocjacje i mediacje w administracji, wykład monograficzny
w języku angielskim.

Posiadam doświadczenie zawodowe jako wykładowca: prawa administracyjnego, prawa
konstytucyjnego i prawa cywilnego materialnego.
Pracę dydaktyczną łączę z pracą urzędnika (12 letnie doświadczenie na różnych szczeblach
w strukturach samorządu terytorialnego). Taka symbioza pozwala mi na holistyczne –
naukowo praktyczne podejście do materii prawa. Czynnik ten powoduje, iż prowadzone przez
mnie wykłady ukierunkowane są na profil praktyczny przyszłego absolwenta.
Aktualnie łącznie z kilkoma naukowcami z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego ubiegam się o udział w projekcie badawczym zat. „Reglamentacyjno-permisywny
model polityki narkotykowej jako propozycja racjonalnej represji”, na bazie którego
powstanie kolejna praca naukowa traktująca o tejże problematyce. Aplikacja przez ZSUN
OFS dla NCN.

