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Egzemplarz bezpłatny

KOMUNIKATY
Dzień 31 października br. jest dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych na UAM, natomiast dzień 2 listopada
br. jest dniem wolnym od pracy na UAM.

Studentka III roku europeistyki - Paulina Błaszczak
została laureatką stypendium korporacyjnego
im. Bronisława Geremka. Studentka uzyskała wysoką
średnią ocen w całym toku studiów oraz napisała esej
na temat polityki zagranicznej Polski po 1989 r.
z uwzględnieniem myśli, roli i dorobku
prof. B. Geremka. Laureatami stypendiów było
10 najlepiej ocenionych studentów z całej Polski
z kierunków humanistycznych.

***
Dnia 2 października br. odbyło się kolokwium
habilitacyjne dr. Daniela Eryka Lacha, zakończone
nadaniem habilitantowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

KONFERENCJE NAUKOWE

***

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN,
Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Zakład
Praw Człowieka WPiA UW zapraszają na V doroczną
konferencję Poznańskiego Centrum Praw Człowieka
INP PAN pt.: „Prawo polskie a Konwencja ONZ
o prawach osób z niepełnosprawnościami główne wyzwania”. Konferencja odbędzie się
w dniu 24 października br. od godz. 10.30 w sali
Gamma Collegium Iuridicum Novum. Program
konferencji dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.phrc.pl/site/pl/node/161.

Dnia 16 października br. w Auli Collegium Iuridicum
Novum prof. SGH dr hab. Leszek Balcerowicz
wygłosił
wykład
pt.:
„Polski
wymiar
sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii
instytucjonalnej”.
***

Dnia 19 października br. pan Xavier Follebouckt
(Université catholique de Louvain) wygłosił na WPiA
UAM wykład pt.: „Russian and European policy
towards the frozen conflicts of the Former Soviet
Union”. Wykład zorganizowany został w ramach
współpracy Wydziału Prawa i Administracji UAM
z Institut d'études européennes UCL oraz WallonieBruxelles International.

***

26 października br. o godz. 14.00 prof. Heisoo Shin
wygłosi wykład pt.: „Using International Human
Rights Mechanism: The Case of 'Comfort
Women”. Wykład będzie miał miejsce w sali Alfa
Collegium Iuridicum Novum. W latach 2001-2008
profesor Heisoo Shin była m.in. członkinią Komitetu
ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet, zaś
w latach 2005-2008
członkinią Komisji Praw
Człowieka w Korei Południowej. Obecnie jest ona
członkinią
Komitetu
Praw
Społecznych,
Ekonomicznych i Kulturalnych ONZ.

***

Doktorantka WPiA UAM mgr Kamila Błażejewska
(Katedra Prawa Rolnego) w dniu 22 października br.
przeprowadziła dwa wykłady (sześć godzin) w języku
angielskim dla studentów międzynarodowych studiów
podyplomowych - ALEF International Energy
Managment,
organizowanych
przez
paryski
Uniwersytet MINES Paristech i Uniwersytet
Tsinghua w Pekinie.

***

***
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Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb
zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Forum
Europejskiego Wielkopolski, które odbędzie się
30 października br. o godzinie 11.00 w Auli
Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM. VI edycja
Forum Europejskiego Wielkopolski poświęcona
będzie reformie strategicznej zewnętrznych polityk
Unii Europejskiej na rzecz Demokracji i Praw
Człowieka na Świecie „Traktat z Lizbony +
Wiosna Arabska = Nowa Polityka UE na Rzecz
Demokracji i Praw Człowieka na Świcie?”.

Dnia 9 października br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr Justyny Matusiak
pt. „Publicznoprawna regulacja administracji
elektronicznej”. Promotorem pracy jest prof. UAM
dr hab. Krystyna Wojtczak, zaś jej recenzentami: prof.
UŁ dr hab. Zofia Duniewska oraz prof. UAM dr hab.
Marek Szewczyk.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 2/2012-2013
(1401) z dnia 23 października 2012 r., w składzie
przewidzianym dla podejmowania uchwał
w sprawie nadawania stopni naukowych doktora,
doktora habilitowanego oraz występowania
z wnioskami o nadanie tytułu naukowego
profesora:

***

Dnia 9 listopada br. od godz. 9.00 w siedzibie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa
poświęcona Aktualnym problemom postępowania
egzekucyjnego w administracji. Konferencja
organizowana jest wspólnie przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu oraz Katedrę
Postępowania Administracyjnego WPiA UAM.
Patronat honorowy nad jej organizacją oraz
przebiegiem objął Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji UAM prof. dr hab. Roman
Budzinowski oraz Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser.

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku
obrad.
2. Sprawozdanie Zespołu dla przygotowania
wniosków dotyczących postępowania o nadanie
tytułu naukowego profesora prof. UAM dr. hab.
Markowi Smolakowi (wszczęcie postępowania
i wyznaczenie recenzentów).
3. Powołanie Zespołu dla przygotowania wniosków
dotyczących postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora dr. hab. Markowi
Piechowiakowi.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
dr. Marcinowi Orlickiemu stopnia doktora
habilitowanego.
5. Wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego
dr Anny Hrycaj.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie dopuszczenia
dr.
Radosława
Pacuda
do
kolokwium
habilitacyjnego.
7. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora nauk prawnych
w
zakresie
prawa
mgr.
Mateuszowi
Chołodeckiemu.
8. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora nauk prawnych
w zakresie prawa mgr Justynie Matusiak.
9. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora nauk prawnych
w
zakresie
prawa
mgr.
Krzysztofowi
Tomaszewskiemu.

***

Dnia 2 października br. dr hab. Andrzej Gulczyński
uczestniczył w międzynarodowej konferencji
naukowej zorganizowanej przez uniwersytet w Halle
poświęconej znaczeniu i recepcji Zwierciadła Saskiego
i prawa magdeburskiego pt.: „Von Anhalt in die
Welt. Der Sachsenspiegel als europäische
Rechtsquelle”
i
wygłosił
referat
pt.
„Rechtsikonopgraphische
Aspekte
alter
polnischer
Sachsenspiegeldrucke”.
Podczas
konferencji z referatami wystąpili również naukowcy
z Belgii, Czech, Estonii, Japonii, Litwy, Niemiec,
Rosji, Szwajcarii i Ukrainy.
OBRONY DOKTORATÓW
Dnia 9 października br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy
doktorskiej
mgr.
Krzysztofa
Tomaszewskiego pt. „Prywatyzacja realizacji celów
publicznych, określonych w art. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami”. Promotorem
pracy jest prof. UAM dr hab. Marek Szewczyk, zaś jej
recenzentami: prof. UKSW dr hab. Małgorzata
Jaśkowska oraz prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł.
***
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Porządek posiedzenia Rady Wydziału w składzie
przewidzianym
dla
rozstrzygania
spraw
wskazanych w ustawach i innych aktach
normatywnych oraz w statucie UAM:

10. Zmiana składu Komisji Doktorskiej do
przeprowadzenia
niektórych
czynności
w przewodzie doktorskim oraz Komisji do
przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z prawa
ze szczególnym uwzględnieniem postępowania
cywilnego mgr Darii Dasewicz-Buchowskiej oraz
powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej
mgr Darii Dasewicz-Buchowskiej.
11. Zmiana składu Komisji Doktorskiej do
przeprowadzenia
niektórych
czynności
w przewodzie doktorskim oraz Komisji do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr.
Bartosza Klebana oraz powołanie recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Klebana
12. Zmiana składu Komisji Doktorskiej do
przeprowadzenia
niektórych
czynności
w przewodzie doktorskim mgr Julii WojnowskiejRadzińskiej.
13. Zmiana składów Komisji Doktorskiej do
przeprowadzenia
niektórych
czynności
w przewodzie doktorskim, Komisji do
przeprowadzenia egzaminu z prawa w przewodzie
doktorskim mgr. Tomasza Żala.
14. Zamknięcie
przewodu
doktorskiego
mgr. Tomasza Grzybkowskiego.
15. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra
Jóźwiaka, zatwierdzenie tematu rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora rozprawy,
ustalenie przedmiotów egzaminów doktorskich,
powołanie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału
dla przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim, powołanie komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
doktorskich w tym przewodzie doktorskim oraz
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej
mgr. Piotra Jóźwiaka.
16. Uchwała Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia
egzaminów w postępowaniu nostryfikacyjnym
pana Piotra Kopyłowicza.
17. Wolne głosy.
18. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku
obrad.
2. Rozstrzygnięcie
konkursu
na stanowisko
profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie wskazania
Kuratora w Katedrze Kryminalistyki.
4. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku
dr Anny Pliseckiej o udzielenie urlopu
bezpłatnego w terminie od 1.11.2012 r. do
30.09.2013 r.
5. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku
dr. Michała Urbańczyka o udzielenie płatnego
urlopu szkoleniowego w terminie od 1.11.2012 r.
do 31.12.2012 r.
6. Wysunięcie kandydatów do komisji dyscyplinarnej
dla nauczycieli akademickich.
7. Wysunięcie
kandydatów
do
komisji
dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów.
8. Wysunięcie kandydatów do uczelnianego zespołu
odwoławczego.
9. Wysunięcie kandydata do komisji senackiej
ds. oceny członków zespołów oceniających.
10. Powołanie Zespołu Oceniającego Nauczycieli
Akademickich na kadencję 2012-2016.
11. Uchwała Rady Wydziału w sprawie upoważnień
dla adiunktów niemających stopnia naukowego
doktora
habilitowanego
do
prowadzenia
wykładów, oraz prowadzenia (kontynuowania)
seminariów magisterskich na V roku studiów
jednolitych magisterskich i II roku studiów
magisterskich uzupełniających.
12. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmian
w uchwale nr 311/2002-2003 z dnia 30 września
2003 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w sprawie wynagradzania świadczeń edukacyjnych
i organizacyjnych ze środków własnych Wydziału
13. Komunikaty i wolne głosy.
14. Zamknięcie posiedzenia.
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