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I miejsce

Egzemplarz bezpłatny

Weronika
Zagozda
(kierunek
prawnoekonomiczny)
II miejsce Iwo Czerniewski (prawo)
III miejsce Martyna Lächele (prawo)
IV miejsce Maria Gawecka (prawo) i Krzysztof Sliwiński
(prawo)
V miejsce Aleksandra Dreger (prawo).
Laureatom serdecznie gratulujemy!
***
W piątek 8 czerwca br. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus
UAM odbyła się uroczystość, podczas której pośmiertnie
uhonorowano prawnika prof. Jarosława Mikołajewicza.
Przyznany Medal Homini Vere Academico odebrała żona,
Beata Mikołajewicz. Po raz pierwszy w historii, wyróżnienie
to przyznane zostało pośmiertnie. Jak mówiła Prorektor
UAM prof. Beata Mikołajczyk, Uniwersytet nie zdążył
nagrodzić swojego zasłużonego Profesora. Odszedł
15 czerwca 2016 roku w wielu 52 lat.
Zmarły w pełni sił twórczych prof. Jarosław Mikołajewicz
był wybitnym specjalistą teorii prawa, autorem publikacji
dotyczących prawa intertemporalnego, filozoficznych
podstaw obowiązywania prawa i zasad orzeczniczych
Trybunału Konstytucyjnego. Należał do kręgu uczonych
zgromadzanych wokół legendarnej już postaci profesora
Zygmunta Ziembińskiego. Do zasług profesora warto też
dopisać jego aktywny wkład w życie uczelni. Był członkiem
Senatu, Senackiej Komisji Prawa, a także czynnie
uczestniczył
w
pracach
nad
Statutem
UAM.
Wg współpracowników był on człowiekiem niezwykle
wrażliwym i otwartym na potrzeby innych. Prywatnie pisał
wiersze.
Po uroczystości wręczenia medalu, uczestnicy spotkania
wzięli udział w konferencji pt. Zastosowanie koncepcji
teoretycznej intertemporalności Jarosława Mikołajewicza”.
Konferencja to kolejny dowód na to, że – jak powiedziała,
prof. Mikołajczyk – Uniwersytet pamięta o profesorze
Mikołajewiczu, człowieku prawdziwie akademickim.
Medal Homini Vere Academico przyznawany jest od 2013.
Jest wręczany pracownikom Uniwersytetu za wzorową,
ofiarną i wieloletnią pracę na jego rzecz.
***
Mamy przyjemność poinformować, iż w najnowszym
rankingu uczelni akademickich przygotowywanym przez
„Perspektywy”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród trzech
najlepszych wydziałów prawa w Polsce! W tym samym
rankingu prowadzony na naszym Wydziale – kierunek
„Administracja” uznany został za drugi z najlepszych
w Polsce, utrzymując swą zeszłoroczną pozycję. Wyniki te są
tym bardziej istotne, jeżeli weźmie się pod uwagę kryteria
oceny, w tym między innymi efektywność naukową, wyniki
egzaminów na aplikacje, a także opinie pracodawców oraz
losy absolwentów. Całej Społeczności Wydziałowej
dziękujemy za budowanie pozycji i marki naszego Wydziału!!

KOMUNIKATY

Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. dr hab. Roman
Budzinowski, Kierownik Katedry Prawa Rolnego, został
ponownie wybrany na Przewodniczącego Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia
Prawników
Agrarystów.
Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Warszawie 21 maja
2018 r.
***
Z przyjemnością informujemy, że Pan dr Rafał Rzeszotarski
uzyskał wyróżnienie za pracę doktorską pt. „Przejęcie
i wycofania z obrotu giełdowego (delisting) zagranicznej
spółki publicznej – zagadnienia kolizyjnoprawne” w LIII
edycji Konkursu „Państwa i Prawa” na najlepsze prace
habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.
Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!
***
Informujemy, że w dniach 28-29 maja 2018 roku w Sali
Lubrańskiego w budynku Collegium Minus odbyło się
Międzynarodowe
Seminarium
Naukowye
„Rozwój
argumentacji prawniczej w Europejskiej Tradycji Prawnej”
(The evolution of legal argumentation in European Legal
Culture).
Seminarium dotyczyło argumentacji prawnej i jej ewolucji,
a jego celem było zbadanie problemów prawnych, w ramach
których argumentacja prawnicza odegrała znaczącą rolę na
przestrzeni dziejów. Dodatkowo podczas drugiego dnia
wydarzenie miejsce miał również finał lokalnego konkursu
prawa rzymskiego
Seminarium było efektem
współpracy naszej Uczelni
z Uniwersytetem w Augsburgu (Niemcy), Uniwersytetem
Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Uniwersytetem Masaryka
w Brnie (Czechy), Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu
(Czechy) oraz SWPS w Warszawie..
***
W dniach od 23 do 30 maja br. na naszym Wydziale gościli
profesorowie Wydziału Nauk Socjalnych i Prawnych
Uniwersytetu w Jaen (Hiszpania): Pani prof. Trinidad
Vazquez Ruano, Pan prof. Angel Martinez Gutierrez oraz
Pan prof. Jose Francisco Ruiz Curro. W czasie swojego
pobytu przeprowadzi oni wykłady dla studentów z zakresu
prawa rolno-żywnościowego, a także wzięli udział
w seminarium naukowym Katedry Prawa Rolnego.
***
W dniu 25 maja 2018 roku odbył się Uniwersytecki Konkurs
Języka Niemieckiego organizowany przez Szkołę Językową
UAM, w którym mogli uczestniczyć wszyscy studenci UAM
uczęszczający na zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze
nie większym niż 120 godzin. Konkurs odbywał się w trzech
etapach i sprawdzał znajomość języka niemieckiego oraz
wiedzę na temat niemieckiego obszaru językowego i krajów
niemieckojęzycznych.
Z ogromną radością informujemy, że zwycięzcami konkursu
zostali Studenci Wydziału Prawa i Administracji UAM,
zajmując wszystkie nagradzane miejsca.
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***
W czwartek 21 czerwca 2018 r., o godzinie 14:00 w Auli
Profesora Zbigniewa Radwańskiego w budynku Collegium
Iuridicum Novum miała miejsce konferencja naukowa
„Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa
praktyczna”. Konferencja została zorganizowana przez
Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy
z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Regionem
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pod patronatem
Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady
Adwokackiej w Poznaniu.
***
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową
i interdyscyplinarną konferencję pt. „Ethics and the Law
in Medicine – in Research and Healthcare", organizowaną
wspólnie przez: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Lekarski II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz
Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu
w Ulm.
Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2018 roku
w Poznaniu i będzie prowadzona w języku angielskim oraz
w języku niemieckim.
***
Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod
przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Lorenca wyłoniła
12 stypendystów wśród badaczy, którzy nie ukończyli
30 roku życia, a pochwalić się mogą znaczącym dorobkiem
naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla
młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
Z przyjemnością informujemy, że wśród nagrodzonych
znalazł się mgr Piotr Alexandrowicz (doktorant na WPiA),
który otrzymał stypendium za osiągnięcia naukowe
w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację
monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach
naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie
projektami naukowymi.
Serdecznie gratulujemy!
***
Mgr Mateusz Buszkiewicz z Zakładu Postępowania
Cywilnego został laureatem stypendium Max Planck
Luxembourg PhD Scholarship 2019. Stypendium umożliwia
odbycie pobytu badawczego w Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory
Procedural Law w 2019 roku. Serdecznie gratulujemy!
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 9/2017-2018 (1468) z dnia 26 czerwca 2018 r.
Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
2. Komunikaty.
3. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr Elżbiecie
Hryniewicz-Lach stopnia doktora habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. UAM dr hab. Anna
Gerecka-Żółyńska)
4. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr. Witoldowi
Płowcowi stopnia doktora habilitowanego.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

11.

(ref. Sekretarz Komisji prof. UAM dr hab. Marzena
Kordela)
Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa
a) mgr Marcie Karpińskiej,
b) mgr. Piotrowi Sobańskiemu
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
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:
a) mgr. Michała Borka
b) mgr. Jakuba Gołasia
c) mgr. Pawła Grzybowskiego
d) mgr Elizy Jachnik
e) mgr Urszuli Moszczyńskiej
f) mgr. Macieja Ratajczaka
g) mgr Sylwii Stryjkowskiej
h) mgr Wiolety Szkodlarskiej,
i) mgr. Dawida Treli
j) mgr. Romana Wiatrowskiego,
k) mgr Agnieszki Wojcieszak
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwały Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
recenzentów rozprawy doktorskiej
a) mgr. Aleksandra Gadkowskiego,
b) mgr. Pawła Grzybowskiego,
c) mgr Yael Ilany,
d) mgr Agaty Langowskiej,
e) mgr Urszuli Moszczyńskiej,
f) mgr. Dominika Wałkowskiego
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwały Rady Wydziału w sprawie umorzenia
przewodów doktorskich
a) mgr Natalii Górskiej,
b) mgr. Bronisława Kumorka,
c) mgr. Pawła Libertowskiego
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania
recenzenta rozprawy doktorskiej oraz sporządzenia
tłumaczenia rozprawy doktorskiej w postępowaniu
nostryfikacyjnym Pani Aleksandry Gajewajej.
(ref. Przewodniczący Zespołu Prodziekan Prof. UAM
dr hab. Tomasz Nieborak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia
egzaminów, uiszczenia opłat z tytułu przeprowadzania
tych egzaminów oraz uiszczenia opłaty z tytułu
przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego Pana
Denisa Ushakova.
(ref. Przewodniczący Zespołu Prodziekan Prof. UAM
dr hab. Tomasz Nieborak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania
Kierownika
Zakładu
Prawa
Konstytucyjnego z działalności w dziedzinie badań
naukowych, kształcenia nauczycieli akademickich oraz
dydaktyki.
(ref. Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego
prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka)
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12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas
określony:
a) prof. dr. hab. Jacka Napierały na stanowisku
profesora zwyczajnego,
b) prof. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej na stanowisku
profesora zwyczajnego,
c) prof. dr hab. Marii Zmierczak na stanowisku
profesora zwyczajnego,
d) prof. UAM dr hab. Hanny Suchockiej na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
dr. hab. Witolda Płowca na stanowisku adiunkta.
(ref. Dziekan Prof. dr hab. Roman Budzinowski)
14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
dr. Sławomira Pawłowskiego na stanowisku starszego
wykładowcy.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
mgr Iwony Grendy na stanowisku starszego
wykładowcy.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
dr. Patryka Filipiaka na 1/12 etatu na stanowisku
adiunkta.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
17. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o udzielenie
płatnego urlopu naukowego w roku akademickim
2018/2019 prof. UAM dr. hab. Erykowi Kosińskiemu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
18. Przyjęcie warunków konkursu na cztery stanowiska
adiunkta: jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji, jedno
stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego,
jedno stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa
Konstytucyjnego, jedno stanowisko adiunkta w Katedrze
Prawa Rolnego oraz powołanie komisji konkursowej.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
19. Zatwierdzenie minimalnej liczby publikacji, którą
kandydaci przedstawiają w konkursie o nagrodę specjalną
dla nauczycieli akademickich legitymujących się
najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2017.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
20. Wysunięcie wniosków o Nagrody Rektora dla nauczycieli
akademickich za osiągnięcia naukowe (II, i III stopnia),
dydaktyczne lub organizacyjne (I, II, III stopnia) w roku
2017.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
21. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków
o przyznanie stypendium naukowego Rektora dla
nauczycieli akademickich w roku 2018 r.
a) dwa wnioski o stypendium naukowe dla profesorów,
b) dwa wnioski o stypendium naukowe dla adiunktów.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
22. Zmiana Regulaminu Konkursu im. Profesora Kazimierza
Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
23. Wnioski o przyznanie Medalu UAM dla najlepszych
absolwentów.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie programu
uzupełniającego studiów doktoranckich w związku
z realizacją projektu w ramach PO WER pod nazwą
UNIWERSYTET JUTRA.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uzupełnienie listy przedmiotów w języku obcym na rok
akademicki 2018/2019 w ramach AMU-PIE.
(ref. prof. dr hab. Wojciech Dajczak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
efektów kształcenia oraz programu studiów na kierunku
„European Legal Studies”.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji studiów
„Profesjonalny mediator gospodarczy - studia
podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM”,
uchwalenie programu kształcenia oraz przypisanie
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla tych studiów.
(ref. dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak)
Utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji studiów
„Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów
sądowych sądów powszechnych”, uchwalenie programu
kształcenia oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji dla tych studiów.
(ref. prof. dr hab. Adam Olejniczak)
Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania
dr. hab. Witolda Płowca na kierownika Zakładu Prawa
Konstytucyjnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Powołanie kierowników studiów podyplomowych:
a) „Służby Zagranicznej i Międzynarodowej”,
b) „Profesjonalny Mediator Gospodarczy - studia
podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji
UAM”
c) „Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów
i asesorów sądowych sądów powszechnych”.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Zmiany w programach studiów:
a) na kierunku administracja
(ref. Kierownik studiów dr hab. Bartosz
Kołaczkowski)
b) na kierunku prawo europejskie
(ref. Prodziekan, Kierownik studiów prof. UAM
dr hab. Katarzyna Kokocińska)
Listy przedmiotów do wyboru:
a) na kierunkach administracja, prawo i prawo
europejskie;
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
b) na kierunku prawo prowadzonym wspólnie przez
Wydział Prawa i Administracji UAM i Wydział
Prawa EUV;
(ref. Kierownik Studiów dr hab. Joanna Długosz)
c) na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie.
(ref. Kierownik Studiów prof. UAM dr hab. Ryszard
Kamiński)
Zatwierdzenie planu finansowego Wydziału Prawa
i Administracji na rok kalendarzowy 2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr. hab. Tomasz Nieborak)
Wolne głosy.
Zamknięcie posiedzenia.
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