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Список наукових стажувань та заходів закордоном,
в яких брали участь викладачі та наукові керівники
аспірантів юридичного факультету
Бурдін В.М.
Участь у Міжнародній конференції «Застосування права –
Права людини – Медіація», організована Факультетом права
та адміністрація, Університет Марії Кюрі-Склодовської в
Любліні (Кажімеж Дольни, Польща, 30–31 березня 2019 р.).
Участь у закордонному науковому стажуванні на базі
юридичного факультету Університету імені Марії КюріСклодовської (м. Люблін, Республіка Польща, 4-10 листопада
2018 року).
Ващишин М. Я.
Участь у Міжнародній науковій конференції «Environmental
Influences on Human Life and Health» (м. Ольштин, Республіка
Польща, 10-11 жовтня 2019 р.)
Верес І. Я.
Участь у Німецько-українському симпозіумі «Aktuelle
Fragen des Medizinrechts in Deutschland, der Europäischen
Union und der Ukraine» на базі Мюнхенського
університету
Людвіга-Максиміліана
(м.
Мюнхен
(Німеччина), 10-17 липня 2016 року)
Герц А. А.
Участь у Німецько-українському симпозіумі «Aktuelle
Fragen des Medizinrechts in Deutschland, der Europäischen
Union und der Ukraine» на базі Мюнхенського
університету
Людвіга-Максиміліана
(м.
Мюнхен
(Німеччина), 10-17 липня 2016 року)
Денькович О. І.
Участь в українсько-польському семінарі з кримінального
права на тему «Теоретичні та прикладні проблеми
кримінально-правової кваліфікації в Україні та Республіці
Польща» (Ягеллонський університет, Краків, Польща, 2627 жовтня 2018 р.)
Участь у науковому стажуванні на юридичному
факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін, (Польща), 15-21 жовтня 2018 року)
Дякович М. М.
Участь у науковому стажуванні у Міжнародному
інституті інновацій (м. Варшава (Польща), грудень 2017
року)
Участь у Німецько-українському симпозіумі «Aktuelle
Fragen des Medizinrechts in Deutschland, der Europäischen
Union und der Ukraine» на базі Мюнхенського
університету
Людвіга-Максиміліана
(м.
Мюнхен
(Німеччина), 10-17 липня 2016 року)
Ільницький О. В.
Участь у Міжнародній науковій конференції «Czy powiaty
i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich
funkcjonowaniem w 20. rocznicę uchwalenia ustaw o
samorządzie oraz o samorządzie województwa» (16 березня
2018 р., Ягеллонський університет, м. Краків, Республіка
Польща)
Участь у Міжнародному науковому семінарі «European
Union Public Finance» (6 червня 2018 р., Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Республіка Польща)
Участь у Зеленогурській зустрічі конституціоналістів,
присвяченій 40-річчю наукової діяльності професора
Богуслава Банашака (м. Зелена Гура (Польща), 16-17
жовтня 2017 року)

8.

Квіт Н. М.

9.

Кобилецький М.М.

10. Косович В. М.

11. Коссак В.М.

12. Луцик В. В.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Безготівкові та готівкові гроші – Імплементація другої
директиви ЄС у ЄС державах, біткойн та інші
криптовалюти, електронні гроші» (юридичний факультет
Віденського університету (Австрія), 21-22 листопада 2019
р.)
Участь у науковому стажуванні у Мюнхенському
Університеті Людвіга-Максиміліана (Мюнхен, Німеччина,
червень - серпень 2019 року)
Участь у Німецько-українському симпозіумі «Aktuelle
Fragen des Medizinrechts in Deutschland, der Europäischen
Union und der Ukraine» на базі Мюнхенського
університету
Людвіга-Максиміліана
(м.
Мюнхен
(Німеччина), 10-17 липня 2016 року)
Участь у відкритті проекту Асоціації магдебургського
права “Feszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im
Mittelalter und das Magdeburger Recht, (м. Магдебург,
(Німеччина) 31 серпня 2019)
Участь у Міжнародній конференції “Kulturelle Vernetzung
in Europa” (м. Магдебург (Німеччина) 01 жовтня 2017)
Участь у науковому стажуванні в Університеті МартінаЛютера (м. Галлє-Віттенберг (Німеччина) 01-30.11.2017
р.)
Участь у науковому стажуванні в Університет імені Марії
Кюрі-Склодовської (м. Люблін (Польща), листопад 2019
року)
Участь у Міжнародній конференції «Застосування права –
Права людини – Медіація», організована Факультетом права
та адміністрація, Університет Марії Кюрі-Склодовської в
Любліні (Кажімеж Дольни, Польща, 30–31 березня 2019 р.).
Участь у Міжнародній науковій конференції «Теорія,
організація та практика правотворчого процесу»,
організований на базі Лазарського Університету
(Варшава, Польща , 22-23 вересня 2018)
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Безготівкові та готівкові гроші – Імплементація другої
директиви ЄС у ЄС державах, біткойн та інші
криптовалюти, електронні гроші» (юридичний факультет
Віденського університету (Австрія), 21-22 листопада 2019
р.)
Участь у Міжнародній конференції «Закон і медицина»,
Професор Коссак Володимир Михайлович (юридичний
факультет Університету ім. Марії Склодовської–Кюрі, 9
березня 2017 р.)
Участь у Німецько-українському симпозіумі «Aktuelle
Fragen des Medizinrechts in Deutschland, der Europäischen
Union und der Ukraine» на базі Мюнхенського
університету
Людвіга-Максиміліана
(м.
Мюнхен
(Німеччина), 10-17 липня 2016 року)
Координація
міжнародного
проекту Erasmus
+
«Модернізація магістерських програм для майбутніх
суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських
стандартів з прав людини»(CRIMHUM)

Участь та координація міжнародного проекту «Навчання
альтернативному вирішенню суперечок як підхід до
забезпечення прав людини» «Training on alternative dispute
resolution as an approach for ensuring of human rights»
Tempus TRADIR (№ 543990-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-JPCR)
13. Марін О. К.

14. Маркін В. І.

15. Михайлів М. О.

16. Мостовий А. С.
17. Мочульська М. Є.

18. Нор В. Т.

19. Палюх Л.М.

20. Панчак О. Г.

Участь в українсько-польському семінарі з кримінального
права на тему «Теоретичні та прикладні проблеми
кримінально-правової кваліфікації в Україні та Республіці
Польща» (Ягеллонський університет, Краків, Польща, 2627 жовтня 2018 р.)
Участь у науковому стажуванні на юридичному
факультеті Вюрцбурзького університету в рамках
“Літньої школи європейського права” (м. Вюрцбург,
Німеччина, 15 по 21 листопада 2015 р.)
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції з
кримінального права, присвяченій дослідженню інституту
крайної необхідності в кримінальному праві України та
Республіки Польща (факультеті права та адміністрації
університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін,
Республіка Польща, 05 липня 2019 р.)
Участь в українсько-польському семінарі з кримінального
права на тему «Теоретичні та прикладні проблеми
кримінально-правової кваліфікації в Україні та Республіці
Польща» (Ягеллонський університет, Краків, Польща, 2627 жовтня 2018 р.)
Участь у Німецько-українському симпозіумі «Aktuelle
Fragen des Medizinrechts in Deutschland, der Europäischen
Union und der Ukraine» на базі Мюнхенського
університету
Людвіга-Максиміліана
(м.
Мюнхен
(Німеччина), 10-17 липня 2016 року)
Участь у науковому стажуванні Університету Оснабрюку
(м. Оснабрюк, Німеччина), 01-30 червня 2016)
Участь у науковому стажуванні «Незалежність судової влади в
Австрії: уроки для України» у Віденському університеті
(Відень, Австрія, 10 жовтня – 31 жовтня 2019 року)
Координація
міжнародної магістерської програми
подвійного дипломування з Університетом імені
Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва)
Участь у міжнародному стажуванні в Грацькому університеті
імені Карла і Франца (University of Graz (Karl-FranzensUniversität Graz) (Грац (Австрія), 28.04.2019-02.05.2019) в
межах Реалізації проекту «Модернізація магістерських
програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з
дотриманням Європейського стандарту прав людини»
(Програма ERASMUS+ KA2 Співпраця з метою
запровадження інновацій та обміну позитивного досвіду –
Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти)
Участь в українсько-польському семінарі з кримінального
права на тему «Теоретичні та прикладні проблеми
кримінально-правової кваліфікації в Україні та Республіці
Польща» (Ягеллонський університет, Краків, Польща, 2627 жовтня 2018 р.)
Участь у науковому стажуванні на юридичному

факультеті Вюрцбурзького університету в рамках
“Літньої школи європейського права” (м. Вюрцбург,
Німеччина, 15 по 21 листопада 2015 р.)
21. Паславська Н. Т.

Участь у науковому стажуванні на кафедрі цивільного права і
німецької та європейської історії Університету Фрідріха-Александра
в рамках стипендії Фонду Ганнс-Зайдель (м. Ерлянген-Нюрнберг
(Німеччина), 1 квітня до 31 травня 2018 року)

22. Сенько М. М.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції з
кримінального права, присвяченій дослідженню інституту
крайної необхідності в кримінальному праві України та
Республіки Польща (факультеті права та адміністрації
університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін,
Республіка Польща, 05 липня 2019 р.)
Участь у науковому стажуванні на юридичному
факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін, (Польща), 15-21 жовтня 2018 року)
Участь у науковому стажуванні на факультеті права та
адміністрації
Університету
Жешува
(Uniwersytet
Rzeszowski) (м. Жешув, (Польща), 25 квітня-8 травня 2017
року)
Участь
у
науковому
стажуванні
на
кафедрі
інтелектуальної
власності
Факультету
права
і
адміністрації Ягелонського університету (м. Краків
(Польща), травень 2018)
Участь та координація міжнародного проекту «Навчання
альтернативному вирішенню суперечок як підхід до
забезпечення прав людини» «Training on alternative dispute
resolution as an approach for ensuring of human rights»
Tempus TRADIR (№ 543990-TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-JPCR)

23. Синчук С.М.

24. Тарасенко Л. Л.

25. Фігурський В. М.

