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PRAWO JAKO ZJAWISKO INTERDYSCYPLINARNE
LAW AS AN INTERDISCIPLINARY PHENOMENON
Uwagi ogólne /General notices
W związku z jednodniowym charakterem konferencji i
dużą liczbą zgłoszonych referatów prelegenci proszeni są
o relatywną zwięzłość wypowiedzi. Optymalne byłoby 1520 minut. Referaty zostaną opublikowane później, zatem w
trakcie ich wygłaszania prelegenci mogą swobodnie odwoływać się do tekstu późniejszej publikacji. Po każdym
cyklu referatów przewidziana jest dyskusja. Mniej więcej
w połowie konferencji – dłuższa przerwa.

Taking into account that the conference is a one-day event
and that a significant number of papers have been submitted, participants are asked for concise speeches. Optimal
time would be between 15-20 minutes. Articles will be
published later, that is why speakers can freely refer to the
text of their forthcoming publications. A discussion is
planned after each section of speeches. A longer brake is
planned after a half of the conference.

W zależności od sytuacji poniższy plan może ulec pewnym
– wprowadzanym na bieżąco – korektom. Na przykład
mogą zostać połączone cykle referatów, skrócone lub
wydłużone przerwy, zmieniona kolejność referowania itp.
W związku z tym prosimy o uwzględnienie faktu, że termin
wygłoszenia referatu może w praktyce bardzo różnić się
od podanego poniżej. Prosimy zatem o stałą obecność w
audytorium.

Depending on the situation, such itinerary may be subject
to – introduced on the run – changes. For example some
sections of speeches may be combined, breaks can be
shortened or extended, the sequence of speeches may
change etc. That is why we kindly ask to take into account
that the exact time of a speech may differ from the time
scheduled below. Therefore we ask for a constant presence
in the conference hall.

Wystąpienia, referaty i kolejność ich wygłaszania /Speeches and their order
1. Wystąpienie powitalne JM Rektora GSW prof. I. Sobczaka (godz. 10.00) /Welcoming speech of
the Rector.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Część I. Zagadnienia ogólne (godz. 10.05-12.00) /Part I. General issues
Wystąpienie powitalne Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. P. Kierończyka, połączone z
referatem „Wykładanie przedmiotów prawniczych – typowe problemy wykładowcy” /Welcoming
speech of the Dean of Faculty of Social Sciences.
dr S. Koroluk, „O stereotypach w postrzeganiu prawa i prawników”.
prof. L. Milian, „Ideologiczne koncepcje wolności osobistej w ich wpływie na stanowienie norm
prawnych”.
prof. A. Karpiński, „Konstytucyjne treści dobra wspólnego”.
dr S.L. Yashina, „Право как объект философского исследования” (Prawo jako przedmiot
badań filozoficznych).
dr A.A. Nariniyan, „Философия хозяйства (Роль права в хозяйстве)” [Filozofia gospodarki
(rola prawa w gospodarce)].

8. dr I.I. Zadorozna, „Формирование новой модели государственного управления:
взаимодействие власти и общества” (Powstanie nowego modelu administracji publicznej: interakcja władzy i społeczeństwa).
9. doc. A. Lymar, „Współczesne wymiary prawnej świadomości. Wpływ na bezpieczeństwo”.
10. dr N.P. Sobolkova, dr S.W. Petuchov, „Коммуникативный английский язык: правовые аспекты реализации в системе дополнительного образования в условиях ФГОС” (Komunikatywny język angielski: prawne aspekty wdrażania w systemie edukacji dodatkowej w warunkach
FGOS).
11. dr N.G. Smirnov, „Соотношение права, морали и нравственности в философии права
Гегеля” (Stosunek prawa, praworządności i moralności w filozofii prawa Hegla).
12. dr N.A. Tiemniuk, „Правовое сознание и философия права” (Świadomość prawna i filozofia
prawa).
Dyskusja nad referatami /Discussion.
Część II. Problematyka historyczna (godz. 12.30-13.00) /Part II. Historical issues
13. dr J. Kufel, „Rola praw człowieka w myśli politycznej opozycji demokratycznej w okresie PRL”.
14. S. Norkowska (studentka GSW), „Znaczenie prac Komisji Kodyfikacyjnej w procesie unifikacji
prawa II Rzeczpospolitej”.
15. dr N. Lymar, „Prawo w kontekście kompetencji społecznych i retoryki”.
Dyskusja nad referatami i przerwa /Discussion and break.
Część III. Problematyka ekonomiczno-prawna i ochrony środowiska (godz. 14.00-16.00)
Part III. Legal-economic and environmental protection issues
16. prof. K. Misztal, „Prawne aspekty ochrony środowiska morskiego”.
17. dr J.S. Kierzkowska, „Konsekwencje nowej koncepcji prawnej w zakresie ochrony wód w Polsce”.
18. dr O.W. Cherkashyna, „Экономика и право” (Ekonomia i prawo).
19. Dziekan T. Kozłowski, „Uwarunkowania prawne w zarządzaniu populacjami zwierzyny grubej”.
20. prof. S. Miecznikowski, „The boost of rail route EU – China in the Belt Road Initiative as U.S.
leads to brink in trade war with China and sanctions against Iran”.
21. dr A. Rezmer, „Legal stability as a factor determining investment attractiveness of a country”
(Stabilność prawa jako czynnik kształtujący atrakcyjność inwestycyjną państwa).
22. dr E. Wieczorek, „Ekonomiczna analiza przepisów prawnych o rękojmi”.
Dyskusja nad referatami /Discussion.
Część IV. Zagadnienia szczegółowe (godz. 16.30-17.00) /Part IV. Specific issues
23. prof. M. Borkowski, „Prawo wyznaniowe poligonem polityki wyznaniowej”.
24. dr J. Kudrelek, „Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego jako przykład związku prawa materialnego i procesowego w ustawodawstwie polskim a prawa pokrzywdzonego”.
25. mgr W. Wycichowski, „Zmiany w ustawach samorządowych i w samorządowym prawie wyborczym, jakie wprowadza ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130)”.
26. prof. T. Petrova, „Правовые основы развития волонтерство в России” (Podstawy prawne
rozwoju wolontariatu w Rosji).
27. dr S. Dębski, „Relacje przedwyborcze w prawie wyborczym”.

28. K. Sokołowska, A. Janik, D. Rybicka, J. Opiela (studentki GSW), „Podstawy prawne tworzenia
policyjnych baz danych – AFIS i GENOM”.
29. M. Bubiłek (studentka GSW), „Rozporządzenie Ogólne Danych Osobowych RODO”.
Dyskusja nad referatami /Discussion.
Część V. Prawo w Tatarstanie (godz. 17.00-17.30) /Part V. Law in Tatarstan
30. dr M.M. Gibatdinov, „Правовые основы развития национального образования в Республики
Татарстан (нормы, история и современные реалии)” [Podstawy prawne rozwoju edukacji
narodowej w Republice Tatarstanu (normy, historia i współczesne realia)].
31. dr B.I. Izmajlov, „Роль Магдебургского права в социальном развитии татарского
городского сословия в конце XVIII – первой половине XIX в. (на примере Казани)” [Rola
prawa magdeburskiego w rozwoju społecznym tatarskiego osiedla miejskiego w okresie: koniec
XVIII – pierwsza połowa XIX wieku (na przykładzie Kazania)].
32. dr A.S. Bushuev, „Поиск модели федерации в России и фактор Татарстана в начале 1990х годов: историко-правовые коллизии” (Wyszukiwanie modelu federacyjnego w Rosji i czynnik
Tatarstanu na początku 1990: kolizje historyczne i prawne).
Dyskusja nad referatami /Discussion.
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