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Egzemplarz bezpłatny

we Wrocławiu oraz Politechniki Poznańskiej) podjęli
dyskusję nad problematyką programowania rozwoju.

KOMUNIKATY
W dniu 22 maja br. wykład otwarty pt.: „ONZ w XXI wieku.
Czy następuje zmierzch ery błękitnego sztandaru?” wygłosił
pan dr Remigiusz Henczel – absolwent WPiA UAM,
ambasador tytularny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
stały Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie
(2010-2015), pierwszy Polak wybrany na Przewodniczącego
Rady Praw Człowieka ONZ (2013). Wykład został
zorganizowany z inicjatywy Dziekana WPiA UAM prof. dr.
hab. Romana Budzinowskiego oraz Przewodniczącego
Stowarzyszenia
Absolwentów
UAM
Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka.

***
W dniu 16 maja br. odbył się VI Kongres Kół Naukowych
UAM. Tegoroczna edycja Kongresu skupiła się wokół
„społeczeństwa
obywatelskiego”
ze
szczególnym
uwzględnieniem 20. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP.
W panelu inaugurującym udział wzięli:
prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka – prezes Rady
Ministrów w latach 1992-1993,
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału
Konstytucyjnego w latach 2010-2016,
prof. dr hab. Marek Zubik – sędzia Trybunału
Konstytucyjnego,
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Jaśkowska – sędzia
Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Stanisław Trociuk – zastępca Rzecznika Prawa
Obywatelskich,
prof. dr hab. Waldemar Łazuga – kierownik Zakładu Myśli
i Kultury Politycznej Wydziału Historycznego UAM, ekspert
w zakresie historii powszechnej XIX i XX wieku.

***
W dniu 19 maja br. na WPiA UAM wykład pt.: „Upadłość
konsumencka” wygłosiła mec. Anna Michalska, doradca
restrukturyzacyjny z Kancelarii Filipiak Babicz. Wykład
został wygłoszony w ramach cyklu spotkań organizowanych
na Wydziale Prawa i Administracji UAM „Piątki z prawem –
prawo w praktyce”. W jego ramach zaproszeni goście
prezentują wybrany przez siebie problem prawny od strony
praktycznej.

***
Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM zaprasza do
udziału w konferencji naukowej „Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych –
interpretacje i stosowanie”, która odbędzie się w dniach
23-24 maja br. w Collegium Iuridicum Novum (23 maja: Aula
Z. Ziembińskiego, 24 maja: Auditorium Maximum).
Konferencja organizowana jest ze środków grantu
Narodowego Centrum Nauki „Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – Komentarz”
realizowanego od 2013 r. pod kierunkiem prof. dr hab.
Zdzisława Kędzi.

***
W dniu 12 kwietnia br. w ramach programu Nowoczesne
Zarządzanie Biznesem wykład otwarty pt.: „Ubezpieczenia
społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym
życiu każdego człowieka” wygłosiła pani Małgorzata
Balcerzak Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (I Oddział
w Poznaniu).
***
W dniu 24 kwietnia br. wykład otwarty na WPiA UAM
pt. „Crowdsourcing as a source of finance for innovative
start-ups across the EU. Opportunities and challenges”
wygłosiła dr Olga Kalinowska-Beszczyńska z University
of Exeter Business School (Wielka Brytania).

***
W dniu 9 maja br. na WPiA UAM odbył się finał
wydziałowego etapu konkursu wiedzy z postępowania
cywilnego. Wzięli w nim udział studenci, którzy uzyskali
najlepszy wynik z testu w pierwszym etapie wydziałowego
konkursu. Zadaniem finalistów było rozwiązanie kazusu
przed komisją konkursową.
W dniu 22 maja br. finaliści zmierzyli się
w ogólnopolskim etapie konkursu z laureatami konkursów
wydziałowych z innych uczelni w Polsce. Wydarzenie
organizowane jest przez Zakład Postępowania Cywilnego
WPiA UAM, przy udziale studentów działających w ramach
Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego.

***
W dniu 12 maja br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. „Odpowiedzialność cywilna – wyzwania
i kierunki rozwoju” organizowana przez Koło Naukowe
Prawa Cywilnego Ususu Iuris.
***
W dniu 17 maja br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Programowanie rozwoju” zorganizowana przez
Koło Naukowe Polityki Rozwoju WPiA UAM. Konferencja
stanowiła ważne wydarzenie naukowe, podczas którego
przedstawiciele
czterech ośrodków
akademickich
(Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego

***
Dziekan WPiA UAM serdecznie zaprasza na spotkanie
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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbędzie się
6 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Ogrodzie
Botanicznym UAM. Wcześniej zapraszamy na mecz piłki
nożnej, który rozegrany zostanie pomiędzy Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu a Wydziałem Lekarskim II Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Lekarze kontra prawnicy. Mecz rozpocznie się o godzinie 15.30
na boisku szkolnym Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1
w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 163. Prosimy
o gorący doping naszej reprezentacji. Wręczenie pucharu dla
zwycięskiej drużyny odbędzie się podczas pikniku.
***
Dziekan WPiA UAM zaprasza na uroczystości absolutoryjne
studentów Wydziału, które odbędą się:
 11 czerwca br. o godzinie 9.00 kierunki: prawo
(studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie)
oraz zarządzanie (studia stacjonarne 2-letnie
drugiego stopnia),
 11 czerwca br. o godz. 11.30 kierunki: prawo (studia
niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie) oraz
administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne
2-letnie drugiego stopnia),
 17 czerwca br. o godz. 9.00 kierunki: administracja,
prawo
europejskie,
zarządzanie,
prawnoekonomiczny (studia stacjonarne 3-letnie pierwszego
stopnia) oraz administracja (studia niestacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia).
***
W pierwszym ogólnopolskim konkursie im. Profesora
Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace naukowe
z zakresu prawa rolnego praca habilitacyjna Pani dr hab.
Anety Suchoń zajęła I miejsce ex aequo z pracą habilitacyjną
dra hab. Pawła Wojciechowskiego z UW. Wręczenie nagród
odbyło się 18 maja br. w Warszawie. Serdecznie gratulujemy!
***
W dniu 16 maja 2017 r. o godz. 13.30 w sali gamma CIN
odbył się wykład Prof. Dr. Alberta L. Harrisa z Appalachian
State University, Boone (USA), pt. Information Technology's
impact on Ethics and Privacy. Wykład został wygłoszony
w języku angielskim.
***
W dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30 w sali gamma CIN
odbył się wykład Dr Olgi Kalinowskiej-Beszczyńskiej
z University of Exeter Business School (Wielka Brytania),
pt. Crowdsourcing as a source of finance for innovative startups across the EU. Opportunities and challenges. Wykład
został wygłoszony w języku angielskim.
***

PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 8/2016-2017 (1457)
z dnia 23 maja 2017 r.:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Komunikaty.
3. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr. Przemysława Krzywoszyńskiego i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta)
w tym postępowaniu.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia
doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Martynie
Ostrzyckiej.
5. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej:
a. mgr. Michała Białkowskiego,
b. mgr. Michała Strzeleckiego,
c. mgr. Roberta Szyszko,
d. mgr. Mateusza Tomczyka.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany promotora
w przewodzie doktorskim:
a. mgr. Tymoteusza Jacyny-Onyszkiewicza,
b. mgr. Przemysława Wojtczaka.
7. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała
Godlewskiego,
zatwierdzenie
tematu
rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego rozprawy, ustalenie przedmiotów
egzaminów doktorskich, powołanie Komisji Doktorskiej
Rady Wydziału dla przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim oraz powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia
egzaminów doktorskich mgr. Michała Godlewskiego.
8. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Koli,
zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie
promotora i promotora pomocniczego rozprawy,
ustalenie przedmiotów egzaminów doktorskich,
powołanie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Jarosława
Koli.
9. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Joanny
Kruszyńskiej-Koli, zatwierdzenie tematu rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego rozprawy, ustalenie przedmiotów
egzaminów doktorskich, powołanie Komisji Doktorskiej
Rady Wydziału dla przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim oraz powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia
egzaminów doktorskich mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli.
10. Uchwała Rady Wydziału w sprawie umorzenia przewodu
doktorskiego mgr. Macieja Szczepańskiego.
11. Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia
sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału i
realizacji strategii rozwoju Wydziału w roku 2016 r.
12. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o udzielenie
płatnego urlopu szkoleniowego dr. Jakubowi
Kępińskiemu.
13. Wolne głosy.
14. Zamknięcie posiedzenia.
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