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Egzemplarz bezpłatny

stowarzyszenia Unione Mondiale degli Agraristi Universitari.
W Kongresie wzięło udział ponad 130 uczestników
(naukowców i praktyków zajmujących się z prawem rolnym)
z wielu państw i z kilku kontynentów. Powierzenie polskim
agrarystom zrzeszonym w Polskim Stowarzyszeniu
Prawników Agrarystów, którego Przewodniczącemu Zarządu
jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM
prof. dr hab. Roman Budzinowski było z całą pewnością
dużym i prestiżowym wyróżnieniem.
***
Miło nam poinformować, iż Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznał stypendia naukowe dla wybitnych
młodych naukowców. Wśród laureatów znalazł się Pan
dr Mariusz Andrzej Zelek z Katedry Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego. Stypendia zostały
przyznane młodym, wybitnym naukowcom, prowadzącym
wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek
naukowy w skali międzynarodowej. W XIII edycji konkursu
otrzymało je 181 osób. Panu Doktorowi serdecznie
gratulujemy!
***
Z przyjemnością informujemy, że mgr Janusz Wilczyński
został zwycięzcą XI Letnich Warsztatów Doktoranckich
z zakresu postępowania administracyjnego. Warsztaty odbyły
się w dniach od 16 do 18 września 2018 r. w należącym do
UAM zespole pałacowo-parkowym w Gułtowach. Ich
organizatorem
była
Katedra
Postępowania
Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UAM we
współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Poznaniu. W warsztatach wzięło udział 14 doktorantów
z całej Polski oraz równie liczne grono profesorów prawa
administracyjnego. Miały one formę konkursową, w ramach
której doktoranci prezentowali tezy wystąpień związanych
z ich zainteresowaniami naukowymi, po czym następowała
dyskusja. Mgr Janusz Wilczyński z Katedry Postępowania
Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UAM
zaprezentował problematykę „sprzeciwu od decyzji
kasacyjnej jako rodzaju szczególnego postępowania sądowo
administracyjnego” i dzięki znakomitemu występowi został
zwycięzcą całego wydarzenia. Serdecznie gratulujemy.
***
Mamy przyjemność poinformować o kolejnym sukcesie
dr. hab. Krzysztofa Mularskiego z Katedry Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego, który w czasie wyprawy
Klubu Wysokogórskiego Poznań wraz z Agnieszką Bielecką
w dniu 8 sierpnia 2018 r. stanął na szczycie Nuna
(7135 m n.p.m., Himalaje, Indie). Serdecznie gratulujemy!
***
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab.
Roman Budzinowski uprzejmie zaprasza na Uroczystość
związaną
z
wręczeniem
dyplomów
doktorskich
i habilitacyjnych, nagród Dziekana oraz w Konkursie im.
Kazimierza Kolańczyka, która odbędzie się 20 października

KOMUNIKATY

Z wielką przykrością informujemy, że 7 sierpnia
2018 r. zmarła w wieku 91 lat prof. dr hab. Teresa Rabska,
Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prekursorka
i współtwórczyni nauki publicznego prawa gospodarczego,
wybitna
przedstawicielka
poznańskiej
szkoły
administratywistów. Prorektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan Wydziału Prawa
i Administracji, wieloletnia kierownik Katedry Publicznego
Prawa Gospodarczego, redaktor naczelna „Ruchu
Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17 sierpnia
2018 r. Rozpoczęły się od Mszy Świętej o godzinie 11.00
w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Środzie Wielkopolskiej, a po jej zakończeniu odbył się
pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Nekielskiej 21.
Otwarte żałobne posiedzenie Senatu i Rady Wydziału Prawa
i Administracji odbędzie się 25 września 2018 r. o godz.
13.00 w Sali Lubrańskiego przy ul. Wieniawskiego 1
w Poznaniu.
***
Z żalem informujemy, że 20 sierpnia 2018 r. zmarł w wieku
78 lat prof. dr hab. Marian Kępiński, Profesor Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wybitny specjalista prawa cywilnego,
europejskiego i prawa własności intelektualnej, autorytet
w zakresie problematyki czynów nieuczciwej konkurencji,
autor licznych publikacji o dużej praktycznej doniosłości.
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, długoletni
kierownik Katedry Prawa Cywilnego oraz Katedry Prawa
Europejskiego. Przez ponad pięćdziesiąt lat związany
z Uczelnią.
Msza święta za Zmarłego odbyła się we wtorek 28 sierpnia
2018 r. o godzinie 10.45 w Kościele pw. Objawienia
Pańskiego przy ul. Miastkowskiej 128/132 w Poznaniu. Po jej
zakończeniu, o godz. 12.30 miał zaś miejsce pogrzeb na
Cmentarzu Górczyńskim przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 35.
***
Mamy przyjemność poinformować, iż decyzją Jury
Konkursowego w III edycji Konkursu na Najlepszą Pracę
Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master"”
napisaną w latach 2017/2018, organizowanego przez
Wielkopolski
Oddział
Krajowej
Izby
Doradców
Podatkowych, trzecie miejsce zajął pan mgr Piotr Klebieko
za pracę magisterską pt. „Prawne i podatkowe aspekty
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce”,
której promotorem był prof. UAM dr hab. Tomasz
Nieborak. Gratulujemy!
***
W dniach 18-22 września br. na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu miał miejsce XV Światowy Kongres Prawa
Rolnego, organizowany w ramach międzynarodowego
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2018 r. o godz. 13.00 w Auditorium Maximum w Collegium
Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 10/2017-2018 (1469) z dnia 25 września 2018 r.
1.

Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
2. Komunikaty.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu doktora honoris causa naszej Uczelni
Panu
Profesorowi
Reinhardowi
Lührmannowi
z Instytutu Maxa Plancka (wniosek Rady Wydziału
Biologii).
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku
o nadanie tytułu profesora dr. hab. Tomaszowi
Nieborakowi, prof. nadzw. UAM.
(ref. Przewodniczący Zespołu prof. dr hab. Krzysztof
Ślebzak
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr. Boubacara Sidi Diallo i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji
i recenzenta) w tym postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia opinii
dotyczącej odwołania dr. Janusza Żołyńskiego od
uchwały o odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
7. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa mgr. Łukaszowi Pilarczykowi.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
8. Uchwała Rady Wydziału w sprawie przekazania mgr
Julicie Jabłońskiej i Promotorowi prof. Zdzisławowi
Kędzi wniosków sformułowanych w recenzjach
sporządzonych w przewodzie doktorskim.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
9. Zatwierdzenie
tematu
rozprawy
doktorskiej,
wyznaczenie
promotora,
powołanie
Komisji
Doktorskiej Rady Wydziału dla przeprowadzenia
niektórych czynności w przewodzie doktorskim oraz
ustalenie przedmiotów egzaminów doktorskich
i
powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Macieja
Ratajczaka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
10. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie
tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie promotora,
powołanie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz ustalenie przedmiotów egzaminów
doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Szymona
Jana Cheby.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza
Grzegorczyka,
zatwierdzenie
tematu
rozprawy

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

doktorskiej, wyznaczenie promotora, powołanie
Komisji
Doktorskiej
Rady
Wydziału
dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz ustalenie przedmiotów egzaminów
doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia
egzaminów
doktorskich
mgr. Grzegorza Grzegorczyka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Pawła
Ludwiczaka, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej,
wyznaczenie
promotora,
powołanie
Komisji
Doktorskiej Rady Wydziału dla przeprowadzenia
niektórych czynności w przewodzie doktorskim oraz
ustalenie przedmiotów egzaminów doktorskich
i
powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Pawła
Ludwiczaka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie
tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie promotora,
wyznaczenia promotora pomocniczego, powołanie
Komisji
Doktorskiej
Rady
Wydziału
dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz ustalenie przedmiotów egzaminów
doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Marka
Żółtko.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
recenzentów rozprawy doktorskiej
a) mgr. Szymona Jana Cheby,
b) mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli,
c) mgr. Pawła Ludwiczaka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Rozstrzygnięcie konkursów na cztery stanowiska
adiunkta:
a) jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji,
b) jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Finansowego,
c) jedno stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa
Konstytucyjnego,
d) jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Rolnego.
(ref. Prodziekan Prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Piotra
Gosienieckiego na stanowisku starszego wykładowcy.
(ref. Dziekan Prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Filipa
Balcerzaka na Wydziale Prawa i Administracji na
stanowisku adiunkta w projekcie Międzynarodowe
prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze
energetyki odnawialnej (nr umowy projektowej:
UMO-2018/28/C/HS5/00087).
ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Powołanie Sądu Konkursowego w Konkursie
im. Profesora Kazimierza Kolańczyka na najlepsze
prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
obronione w roku akademickim 2017/2018.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
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19. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania
kandydatur do przyznania stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki
2018/2019.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
20. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania
kandydatur do przyznania stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki
2018/2019.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
21. Uzupełnienie listy przedmiotów do wyboru na rok
akademicki 2018/2019.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
22. Uzupełnienie listy przedmiotów w języku obcym na rok
akademicki 2018/2019 w ramach AMU-PIE.
(ref. prof. dr hab. Wojciech Dajczak)
23. Upoważnienie nauczycieli akademickich posiadających
stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów,
prac magisterskich oraz seminariów, a także do
przeprowadzania egzaminów.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
24. Zmiany w programie studiów podyplomowych
„Profesjonalny mediator gospodarczy - studia
podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji
UAM”.
(ref. dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak)
25. Zmiany w programie studiów podyplomowych „Prawo
cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych
sądów powszechnych”.
(ref. prof. dr hab. Adam Olejniczak)
26. Wolne głosy.
27. Zamknięcie posiedzenia.
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