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Egzemplarz bezpłatny

al. Niepodległości 53 odbyło się inauguracyjne spotkanie
Rady Biznesu i Nauki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W swym założeniu Rada Biznesu i Nauki WPiA ma być
forum wsparcia merytorycznego dla podejmowanych przez
Wydział inicjatyw, który swój potencjał (m. in. w zakresie
własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego)
chciałby wykorzystać także dla rozwoju gospodarczego
naszego regionu i kraju.
Radę Biznesu i Nauki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą:
 Allegro.pl sp. z o.o.
 Bank Pekao S.A.
 Dom Wydawniczy REBIS sp. z .o.o.
 Enea Oświetlenia sp. z .o.o.
 Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 Lidl Polska sp. z .o.o.
 Międzynarodowe Targi Poznańskie
 Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
 Partner Zenon Żurek
 Raben Logistics Polska sp. z o.o.
 Solaris Bus Coach S.A.
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
 Urząd Miasta Poznania
 Veolia Energia
 Volkswagen Poznań sp. z .o.o.
 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział
w Poznaniu
***
W piątek 13 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum
Collegium Iuridicum Novum odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, pt. „Zabezpieczenia wierzytelności
w teorii i praktyce” organizowana przez Katedrę Prawa
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.
Celem konferencji było ukazanie problematyki zabezpieczeń
wierzytelności z różnych perspektyw, w szczególności z
perspektywy realizacji zabezpieczeń w postępowaniach
sądowych i egzekucyjnych, jak również w kontekście regulacji
kolizyjnoprawnych, regulacji prawa upadłościowego oraz
prawa spółek. Poza analizami ściśle dogmatycznymi
przedstawione zostały również plany reformy tej dziedziny
prawa skupiające się wokół idei pozytywnego uregulowania
zasad wspólnych dla wszystkich form zabezpieczeń.
***
Z radością informujemy, że trzy kierunki prowadzone na
naszym Wydziale zostały nagrodzone przez Komisję
ekspercką w III Ogólnopolskim Programie Akredytacji
Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” różnymi
certyfikatami:

KOMUNIKATY
Z radością informujemy, że dr hab. Joanna Długosz została
wybrana na wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Stypendystów
DAAD
(Deutscher
Akademischer
Austauschdienst
Niemiecka
Centrala
Wymiany
Akademickiej).
Do zadań Stowarzyszenia należy utrzymywanie i pogłębianie
kontaktów naukowych pomiędzy Polską i Niemcami, w tym
zwłaszcza inicjowanie i wspieranie międzynarodowej
wymiany stypendialnej oraz informowanie o możliwościach
studiowania i prowadzenia prac badawczych w Niemczech.
Stowarzyszenie stawia sobie również za cel utrzymywanie
kontaktów z byłymi i obecnymi stypendystami DAAD. Cel
ten realizowany jest m.in. poprzez: organizowanie krajowych
i międzynarodowych sympozjów naukowych, w tym przede
wszystkim o interdyscyplinarnym charakterze oraz
pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi
między stypendystami DAAD. Stowarzyszenie działa
również na rzecz osób zainteresowanych kontynuowaniem
pracy naukowej. W tym zakresie inspiruje i propaguje udział
DAAD w poszerzaniu polskim uczonym możliwości ich
kontaktu z nauką światową.
***
W piątek, 6 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30 w Auli Profesora
Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum na
Wydziale
Prawa
i
Administracji
UAM,
przy
al. Niepodległości 53 odbył się wykład z cyklu Piątki z
prawem pt. „Czy ZUS zbankrutuje?” Pana Pawła Jaroszka,
Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto w dniach od 6 do 20 kwietnia 2018 r. Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych
prezentują
wystawę
"Rzeczpospolita
ubezpieczonych" przygotowaną z okazji 100 rocznicy
ubezpieczeń społecznych w Polsce.
***
Informujemy, że dnia 7 kwietnia 2018 r., na Wydziale Prawa i
Administracji odbyły się Drzwi Otwarte. Podczas tego
wydarzenia zainteresowani mogli zasięgnąć informacji
dotyczących rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 oraz
zapoznać się z programami studiów kierunków
prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji:
Ponadto w ramach wydarzenia, odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Władz Dziekańskich i Kierownikami
Studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, a
w holu budynku Collegium Iuridicum Novum dyżurowali
pracownicy dziekanatów, przedstawiciele samorządu
studentów i organizacji studenckich oraz przedstawiciele Kół
Naukowych Wydziału Prawa i Administracji!
***
W poniedziałek, 19 marca 2018 r. o godz. 16.00
w Auditorium Maximum w Collegium Iuridicum Novum na
Wydziale
Prawa
i
Administracji
UAM,
przy
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1) kierunek prawo (kierunek prowadzony wspólnie przez
WPiA UAM oraz Wydział Prawa Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)
otrzymał po raz trzeci certyfikat znak jakości „Studia z
Przyszłością” oraz dodatkowo certyfikat nadzwyczajny
„Laur Innowacji”;
2) kierunek zarządzanie i prawo w biznesie (studia I i II
stopnia) otrzymał nie tylko certyfikat znak jakości
„Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat
nadzwyczajny „Laur Innowacji”;
3) kierunek prawno-ekonomiczny (studia I stopnia) został
nagrodzony certyfikatem znaku jakości „Studia z
Przyszłością”.
W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są
kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku
edukacyjnym nowoczesnością koncepcji i kształcenia oraz
najwyższą jakością programu studiów. Komisja Ekspertów
nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do
wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań
interesariuszy zewnętrznych uczelni.
Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom
studiów, które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość
osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim
poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają
studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze
praktycznym.
Z kolei certyfikat „Laur Innowacji” otrzymały tylko te
spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły
najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie
bazy materialnej i technologii wspierających proces
dydaktyczny oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów
rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 7/2017-2018 (1466) z dnia 27 kwietnia 2018 r.
1.
2.
3.

4.

5.

Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Komunikaty.
Sprawozdanie Zespołu Rady Wydziału powołanego
w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie
czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
dr. hab. Tomaszowi Nieborakowi, prof. nadzw .UAM.
a) wszczęcie postępowania o nadanie tytułu
profesora dr. hab. Tomaszowi Nieborakowi,
b) wyznaczenie kandydatów na recenzentów
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr.
hab. Tomaszowi Nieborakowi.
(ref. Przewodniczący Zespołu prof. dr hab. Krzysztof
Ślebzak)
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania
dr. Przemysławowi Krzywoszyńskiemu stopnia doktora
habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji dr hab. Maksymilian Stanulewicz)
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania
dr. Sebastianowi Koczurowi stopnia doktora
habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. UAM dr hab. Daniel Eryk
Lach)

6. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr. Przemysławowi
Ostojskiemu stopnia doktora habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. UAM dr hab. Wojciech
Sawczyn)
7. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa
a) mgr. Sławomirowi Joachimiakowi,
b) mgr. Dominikowi Matczakowi,
c) mgr Małgorzacie Ratajczak,
d) mgr. Robertowi Szyszko,
e) mgr. Mateuszowi Tomczykowi.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
8. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Kaliksta Nagla.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
9. Powołanie Zespołu dla przygotowania wniosków
w sprawie wniosku Pana Daniela Ushakova o wszczęcie
postępowania nostryfikacyjnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
10. Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia
sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału
i realizacji strategii rozwoju Wydziału w roku 2017 r.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
11. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia bezpłatnego
urlopu prof. UAM dr. hab. Maciejowi Mataczyńskiemu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
12. Uzupełnienie listy przedmiotów do wyboru na
kierunkach prawo i prawo europejskie w roku
akademickim 2017/2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
13. Uzupełnienie upoważnień nauczycieli akademickich
posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia
wykładów i przeprowadzania egzaminów.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
14. Uchwała Rady Wydziału w sprawie opłat za
przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się
w roku akademickim 2018/2019.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
15. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wniosku o zniesienie
kierunków studiów:
a) jednolitych studiów magisterskich na kierunku
europeistyka,
b) jednolitych studiów magisterskich na kierunku
zarządzanie,
c) studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku europeistyka,
d) studiów pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku zarządzanie.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
16. Informacja w sprawie rekomendacji wydziałowego
zespołu ds. oceny jakości kształcenia.
(ref. Przewodnicząca Zespołu prof. UAM dr hab. Anna
Gerecka-Żołyńska)
17. Wolne głosy.
18. Zamknięcie posiedzenia.
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