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Krótki biogram
1. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, stacjonarne studia doktoranckie. Rozprawa doktorska napisana
w Pracowni Kryminalistyki pod kierunkiem naukowym Pana prof. dr hab. J. Kasprzaka pt. „Znachorstwo – studium
prawno – kryminalistyczne
2. Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, studia podyplomowe w zakresie
Zarządzania Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem
naukowym Pani dr B. Oleszko Kurzyny pt. „Koncepcja gospodarstwa rolnego i status rolnika – implementacja prawa
wspólnotowego do prawa krajowego”
3. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, stacjonarne studia magisterskie. Praca magisterska napisana w Katedrze
Postępowania Karnego pod kierunkiem naukowym Pana prof. zw. dr hab. C. Kuleszy pt. „Oględziny oraz ekshumacja
w polskim procesie karnym”
wrzesień 2014 - wrzesień 2015: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych
w Gdańsku, stanowisko: adiunkt
styczeń 2012 - grudzień 2012: staż pracy w kancelarii prawniczej "Contract" s.c. Teresa Ławniczak i Marek Raczko,
stanowisko: asystent radcy prawnego
styczeń 2010 - grudzień 2010: staż pracy w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, stanowisko: sekretarz biura zarządu
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli)
Certyfikowane szkolenie: "Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" zorganizowane przez Centrum
Szkoleń Prawnych, Warszawa 16-18, 23-25 września 2016 r.
Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki i
artykuły (do 15 najważniejszych pozycji)
Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, prawo karne, prawo karne skarbowe, kryminalistyka, patologie
społeczne, prawo medyczne, kryminologia, prawo pracy.
Artykuły:
1. Medical error and expert opinion in criminal proceedings in the context of polish law - selected issues, Health Law.
Selected issuses, Black Unicorn, edited by Emilia Sarnacka, Jastrzębie Zdrój 2015.
2. "Identyfikacja osób na podstawie zdjęć fotograficznych", Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw,
Materiały z konferencji pod redakcją M. Szostka i Izabeli Dembowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.
3. „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej”, Prokuratura i Prawo nr 5/2013.
4. „Tatuaż więzienny – element określający status osób odbywających karę pozbawienia wolności”, Wiedza Prawnicza
nr 1/2013.
5. „Alokacja funduszy dla miasta Łomży z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego”,
A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.), Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2012.
6. „Ustalenie tożsamości zwłok rozkawałkowanych”, materiały pokonferencyjne, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Przestępstwa rzadko podejmowane przez organy ścigania – aspekty kryminalistyczne, materialnoprawne i procesowe,
Uniwersytet Rzeszowski, 9 – 11 maja 2011 r.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP
Kryminalistyka
Podstawy prawa karnego
Prawo karne i prawo wykroczeń
Podstawy administracji
Prawo pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem - aspekty prawne
Ochrona danych osobowych
Podstawy prawoznawstwa
Prawo finansowe
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Partie i systemy partyjne

