
Szanowni Państwo, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy! 
 
Chciałbym prosić o oddanie głosu na mnie w wyborach tutorskich 
reprezentantów w Radzie Kolegium MISH.  
 
Jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji, od początku tego 
roku akademickiego dyrektorem Instytutu Historii Prawa. Na Wydziale 
przez długi czas byłem koordynatorem Programu Erasmus – praktycznie 
zbudowałem wymianę akademicką naszej jednostki w ramach Erasmusa. 
 
Naukowo zajmuję papirologią prawniczą, prawem rzymskim i historią 
prawa, blisko współpracuję z warszawskimi historykami starożytności i 
papirologami, współredagując The Journal of Juristic Papyrology. 
Fascynuje mnie starożytna praktyka prawna jako świadectwo do badania 

historii mentalności. Organizowałem i współorganizowałem wiele spotkań naukowych, 
przeważnie w gronie międzynarodowych specjalistów różnych dyscyplin. Rozumiem zatem, 
na czym polegają badania i studia interdyscyplinarne.  
 
Na naszej Uczelni biorę i brałem udział w licznych działaniach ogólnouniwersyteckich: 
byłem członkiem Senatu, pracowałem w Senackiej Komisji ds. Naukowych (i 
Zagranicznych). Wiele czasu poświęcam na działania zmierzające do zapewniania jakości 
kształcenia: jako członek tak wydziałowego, jak i uczelnianego zespołu zapewniania jakości 
(przez ostatnie dwie kadencje). Włączałem się w prace zmierzające do przystosowania 
naszych programów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji, uczestniczyłem też w grancie 
Instytutu Badań Edukacyjnych Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie. 
 
Moja macierzysta jednostka przyjmuje co roku najliczniejszą grupę mishowych studentów, 
wzbogacają krajobraz Wydziału, wnosząc tak pożądaną różnorodność. Z wielu z nich byłem 
związany osobiście: tak formalnie, będąc 
tutorem kilkudziesięciu studentów i studentek, realizujących minimum na kierunku Prawo, 
jak i w sytuacjach codziennego bycia razem na WPiA. Obecnie mam pod swoją opieką 
osiemnaścioro pupili i pupilek (łącznie starego i nowego “rozdania”). Staram się ich 
integrować, dając szansę do poznania osób z różnych obszarów Akademii: prowadzę 
comiesięczne seminarium tutorskie. Oczywiście tylko niektórzy z moich podopiecznych 
mają zainteresowania naukowe ściśle związane z moimi, dzięki tym, którzy studiują poza 
prawem i historią, uczę się funkcjonowania innych jednostek. 
 
Sądzę zatem, że mam doświadczenie pozwalające na roztropne reprezentowanie naszego 
środowiska w Radzie. Chciałbym dążyć do lepszej jego integracji, współpracy pomiędzy 
tutorami, bogatszej wymiany doświadczeń. Moim ideałem byłoby wypracowanie metod 
pracy ze studentami łączących nas, niekoniecznie identycznych, ale porównywalnych. 
Warto może na początek zacząć od organizowania łączących nas spotkań, na których my, 
pracujący w ogromnej instytucji jaką jest UW, będziemy mogli się poznać. Praktycznie 
mogłoby to wyglądać jako stworzenie rodzaju klubu (trochę na wzór sympozjalnego 
systemu college), choćby w siedzibie WAL, gdzie raz na jakiś czas moglibyśmy się spotykać 
przy herbacie i po prostu rozmawiać.  
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