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Egzemplarz bezpłatny

KOMUNIKATY
Dziekan WPiA UAM zarządził godziny dziekańskie
od godz. 14.00 w dniu 30 kwietnia br.

W dniu 17 kwietnia br. odbył się, zorganizowany przez
Zakład Prawa Europejskiego WPiA UAM, wykład
gościnny pani Denise Ashmore, dyrektor British Law
Centre w Warszawie, EU and national opt-outs, a very
British solution!
***

***

W dniach 23-24 kwietnia br. na WPiA UAM organizowany
jest Przegląd Artystyczny CIN_ART Sztuka szuka
mecenasów. Przegląd ten skierowany jest do całego
środowiska akademickiego w Poznaniu. Organizatorom
festiwalu przyświeca wizja rozpowszechniania kultury
i sztuki w akademickim środowisku poprzez prezentację
twórczości studentów, nie tylko samego organizatora WPiA, ale także całego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Festiwal odbędzie się w budynku
Collegium Iuridicum Novum UAM. Szczegółowy program
dostępny jest na stronie internetowej: http://tiny.pl/h8jmj

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu zajął drugie miejsce w rankingu
tygodnika WPROST w kategorii „Prawo i Administracja” Szkoły Wyższe najbardziej cenione przez pracodawców.
Ranking Szkół Wyższych tygodnika Wprost dostępny jest
na stronie internetowej: http://tiny.pl/h8jm4
KONFERENCJE
W dniu 24 kwietnia br. w sali Epsilon CIN w godzinach
10.00-13.00 odbędzie się, organizowane przez Koło
Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych działające przy
Zakładzie Postępowania Karnego WPiA UAM,
seminarium
naukowe
poświęcone
zagadnieniom
odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. Celem
seminarium jest przybliżenie studentom problematyki
postępowania dyscyplinarnego, w tym odpowiedniego
stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego
w tym postępowaniu, zaskarżalności orzeczeń wydanych
przez komisje dyscyplinarne oraz roli obrońców w tym
szczególnym postępowaniu represyjnym. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www. obroncy.amu.edu.pl

***

Zakład Prawa Karnego WPiA UAM zaprasza na wykład
otwarty Sprawcy i ofiary niemieckiego ludobójstwa,
który wygłosi prof. dr Krystyna Daszkiewicz w dniu
7 maja br. o godz. 15.00 w Auli CIN.
***

Doktorantka naszego Wydziału mgr Kamila Błażejewska
z Katedry Prawa Rolnego uzyskała grant Szwajcarskiego
Stowarzyszenia
Prawa
Rolnego
(Schweizerische
Gesellschaft für Agrarrecht, SGAR) i Europejskiego
Komitetu Prawa Rolnego (European Council for Rural
Law, CEDR) na pokrycie wszystkich kosztów związanych
z uczestnictwem w XXVII Kongresie Prawa Rolnego,
który odbędzie się w dniach 11-14 września br. w Lucernie
(Szwajcaria). Podczas Kongresu mgr K. Błażejewska jako
współautorka (obok prof. dr. hab. R. Budzinowskiego)
wygłosi referat Dévéloppement scientifique et pratique
du droit rural dans L’UE, dans les régions et dans
L’OMC.

***

W dniach 25-26 kwietnia br. odbędzie się, organizowana
przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”,
Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna Od
emptio venditio do Common European Sales Law w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży.
Konferencja rozpocznie się o godz. 9.45 w sali Alfa CIN.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej: http://www.bonafidesuam.blogspot.com

***

W dniu 10 kwietnia br. na WPiA UAM gościł Minister
Sprawiedliwość dr Jarosław Gowin, który wygłosił wykład
otwarty, będący częścią II Ogólnopolskiego Zjazdu
Młodych Karnistów.

***

***

Katedra Prawa Rolnego WPiA UAM oraz Institut für
Landwirtschaftsrecht Uniwersytetu w Getyndze są
organizatorami pierwszej niemiecko-polskiej konferencji
z zakresu prawa rolnego (Deutsch - Polnische Tagung zum
Agrarrecht) Das vergleichende Agrarrecht als
Erkenntnisquelle. Konferencja odbędzie się w Getyndze
w dniach 26-27 kwietnia br. Referaty ze strony polskiej
wygłoszą między innymi: prof. dr hab. Roman
Budzinowski - referat wprowadzający Agrarrecht als
Wissenschaft oraz mgr Kamila Błażejewska - Biomass
and agricultural land use - comparative analysis of
Polish, German and French regulations.

W dniu 15 kwietnia br. wykład otwarty na WPiA UAM
Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna
przyszłości wygłosił prof. Grzegorz W. Kołodko,
wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 200203, członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki
i Literatury, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji,
Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona
Koźmińskiego.
***
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***

2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku
o nadanie prof. UAM dr. hab. Markowi Smolakowi
tytułu profesora.
3. Powołanie Zespołu dla przygotowania wniosków
dotyczących postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora prof. UAM dr. hab. Maciejowi
Gutowskiemu.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie dopuszczenia
dr Marzeny Kordeli do kolokwium habilitacyjnego
i wyznaczenia terminu kolokwium.
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
terminu wykładu habilitacyjnego dr. Radosława
Pacuda i nadania stopnia doktora habilitowanego.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody
na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dr. Rafała Sikorskiego i wyznaczenia trzech członków
komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta) w tym
postępowaniu.
7. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa mgr Darii Dasewicz-Buchowskiej.
8. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa mgr. Bartoszowi Klebanowi.
9. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr Anny Franusz.
10. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr Joanny Łukaszczuk.
11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jana
Andrzejewskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora 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.
Jana Andrzejewskiego.
12. Komunikaty i wolne głosy.
13. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 24 maja br. w Auli CIN odbędzie się konferencja
jubileuszowa
Kierunki
zmian
sądownictwa
administracyjnego w Polsce z okazji 10-lecia powstania
Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”.
Konferencja składać się będzie z dwóch części: „Kierunki
zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce” oraz „Ad
Rem i Ty”.
***

W dniu 19 kwietnia br. odbyła sie na WPiA UAM,
organizowana przez Koło Naukowe Praw Człowieka
„Humanitas”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Prawo antydyskryminacyjne w Polsce - przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość. Celem Konferencji była
ocena jakości antydyskryminacyjnych regulacji prawnych
obowiązujących w Polsce.
***

W dniach 22-23 kwietnia br. odbyła się, zorganizowana
przez Zakład Postępowania Karnego WPiA UAM oraz
działające przy nim Koło Nauk Penalnych „Iure et facto”,
konferencja naukowa Ku kontradyktoryjności? Proces
karny w świetle projektowanych zmian. Celem
konferencji była dyskusja na temat rozwiązań zawartych
w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego
przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.
OBRONY DOKTORATÓW
Dnia 7 maja br. o godz. 13.30 w sali 1.1 Collegium
Iuridicum Novum odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Dubińskiego
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach
o produktach leczniczych. Promotorem pracy jest
dr hab. Bożena Popowska, prof. UAM, zaś jej
recenzentami: dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof.
UŁ oraz dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, prof. UŁ.

Porządek posiedzenia Rady Wydziału w składzie
przewidzianym dla rozstrzygania spraw wskazanych
w ustawach i innych aktach normatywnych oraz
w statucie UAM:

***

Dnia 24 maja br. o godz. 10.30 w sali 1.1 Collegium
Iuridicum Novum odbędzie się publiczna obrona
rozprawy
doktorskiej
mgr
Marii
Bogajewskiej
Odpowiedzialność karna syndyka za szkodliwe
nadużycie władzy. Promotorem pracy jest dr hab. Robert
Zawłocki, prof. UAM, zaś jej recenzentami: dr hab. Jerzy
Lachowski, prof. UMK oraz dr hab. Jerzy Skorupka, prof.
UWr.

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego, Katedrze Prawa
Finansowego, Katedrze Prawa Pracy i Prawa
Socjalnego, Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii
Prawa Sądowego.
3. Uchwała Rady Wydziału w sprawie ustalenia opłat za
studia w semestrze zimowym w roku akademickim
2013/2014.
4. Korekta planu studiów na kierunku prawo
obowiązującego od 1.10.2012 r.
5. Korekta programu studiów na kierunku administracja
obowiązującego od 1.10.2012 r.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie jakości kształcenia.
7. Sprawozdanie Zespołu ds. oceny jakości kształcenia.
8. Komunikaty i wolne głosy.
9. Zamknięcie posiedzenia.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 12/2012-2013
(1411) z dnia 23 kwietnia 2013 r., w składzie
przewidzianym dla podejmowania uchwał w sprawie
nadawania stopni naukowych doktora, doktora
habilitowanego oraz występowania z wnioskami
o nadanie tytułu naukowego profesora:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
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