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Słowo wstępne 
Introduction 

Wraz z powstaniem czasopisma „Studia luridica Lublinensia" Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wzbogacił się 
o jeszcze jedno miejsce publikacji wyników prac badawczych, 

a Autorzy prezentujący prace prawnicze będą mieli do dyspozycji - obok 
niezwykle zasłużonego rocznika Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-
dowska, sectio G „Ius" - drugi zeszyt związany z Wydziałem Prawa i Ad-
ministracji UMCS. 

Powstanie pisma podyktowane było chęcią nie tyle wprowadzenia do 
„życia wydawniczego" na Wydziale i Uniwersytecie elementu konkurencji, 
ile stworzenia możliwości pełniejszego wykorzystania wielkiego potencjału 
naukowego istniejącego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Wyda-
wanie pisma w formie półrocznika pozwoli - jak należy przypuszczać -
w szczególności na wzbogacenie formuły prezentacji ważnych dokonań na-
ukowych młodszego pokolenia pracowników Wydziału, co w związku z za-
istnieniem i rozwojem zarówno stacjonarnych, jak i indywidualnych (zaocz-
nych) studiów doktoranckich staje się faktem trudnym do przeoczenia przez 
najbardziej nawet wymagających obserwatorów. 

Pismo nie ogranicza się jednak tylko do tej grupy pracowniczej, nie jest 
ponadto przeznaczone wyłącznie dla pracowników Wydziału. W założeniu 
powinno stanowić forum wymiany myśli prawniczej i miejsce publikacji re-
feratów i wykładów wygłoszonych na Wydziale przez jego gości, także zagra-
nicznych. Powinno stanowić także rodzaj kroniki wydarzeń naukowych Wy-
działu Prawa i Administracji w postaci szerszych - niż to ma zwykle miejsce 
- sprawozdań z konferencji naukowych tu organizowanych, czy też kolo-
kwiów habilitacyjnych lub bardziej interesującej publicznej obrony rozpraw 
doktorskich. Nie można także wykluczyć publikacji w nim różnego rodzaju 
pomocy dydaktycznych, niezbędnych przy realizowaniu ambitnego i po czę-
ści nowatorskiego modelu kształcenia na kierunku prawniczym oraz na kie-
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runku administracyjnym, odpowiadającego wdrażanemu od trzech lat na 
Wydziale programowi Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). 

Można mieć uzasadnioną - jak się wydaje - nadzieję, że „Studia Iuridica 
Lublinensia" przyczynią się do istotnego wzrostu rangi zarówno Wydziału 
i Uniwersytetu, jak też autorów poszczególnych opracowań na forum wy-
miany prawniczej myśli naukowej. 
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