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KOMUNIKATY

Egzemplarz bezpłatny
KONFERENCJE
BADANIA NAUKOWE

W dniu 30 września br., podczas uroczystej
Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 w Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. dr hab. Henryk Olszewski otrzymał medal
Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis wyróżnienie za stałą i wyjątkową aktywność naukową.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WPiA UAM
prof. dr hab. Roman Budzinowski wygłosił laudację
na cześć prof. dr. hab. Henryka Olszewskiego.

W dniach 18-20 września br. w Toruniu odbywało się
XVIII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników
Administratywistów pod tytułem: Instrumenten- und
Akteursmix im Verwaltungsrecht. Udział wzięło w nim
40 uczonych, po 20 ze strony polskiej i niemieckiej.
Wydział Prawa i Administracji UAM reprezentowali
na tej konferencji: prof. UAM dr hab. Marek
Szewczyk, który w konferencji tej uczestniczył po raz
dziewiąty (tym razem z głosem w dyskusji) oraz prof.
UAM dr hab. Krystian Ziemski (po raz drugi)
z referatem pt. Öffentliches Recht als Gegenstand der
zivilrechtlichen Judikatur aus polnischer Perspektive.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 1/2013-2014
(1418) z dnia 24 września 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:

***
Po raz szósty, w ramach programu Akademicki
i naukowy Poznań, laureaci i finaliści ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, rozpoczynający naukę na
poznańskich uczelniach, ubiegali się o Stypendium
Miasta Poznania. Stypendium otrzymali następujący
studenci prawa WPiA UAM: Norbert Alankiewicz,
laureat XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
oraz laureat XXXIX Olimpiady Historycznej, Marcin
Kosiński, laureat XXV Olimpiady Filozoficznej oraz
Olga Pankalla, laureatka XLIII Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego.

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku
obrad.
2. Komunikaty.
3. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia
wniosku o nadanie prof. UAM dr. hab. Michałowi
Waligórskiemu tytułu profesora.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego
dr.
Justyna
Piskorskiego
i wyznaczenia trzech członków komisji (w tym
sekretarza komisji i recenzenta) w tym
postępowaniu.
5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina
Czechowskiego, 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.

***
W dniu 6 listopada br. o godz. 9.00 w sali Gamma
CIN pan Damian Cymbała - Dyrektor Regionalnego
Centrum Informacji Kredytowej - wygłosi wykład
zatytułowany Rynek wymiany informacji gospodarczych
w Polsce.
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6. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała
Peljana,
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.
7. Działalność naukowa na Wydziale w świetle
oceny parametrycznej.
8. Wolne głosy.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek posiedzenia Rady Wydziału w składzie
przewidzianym
dla
rozstrzygania
spraw
wskazanych w ustawach i innych aktach
normatywnych oraz w statucie UAM:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku
obrad.
2. Sprawozdanie Kierownika Zakładu Prawa
Karnego z działalności w dziedzinie badań
naukowych, kształcenia nauczycieli akademickich,
dydaktyki i aktywności organizacyjnej w latach
2009-2012.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz
na stanowisku profesora zwyczajnego na
podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/3 czasu
pracy na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30
czerwca 2014 r.
4. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku
o przyznanie stypendium naukowego Rektora dla
nauczycieli akademickich w roku 2013.
5. Uzupełnienie upoważnień adiunktów niemających
stopnia naukowego doktora habilitowanego do
prowadzenia wykładów, prac magisterskich oraz
seminariów, a także do przeprowadzenia
egzaminów.
6. Komunikaty i wolne głosy.
7. Zamknięcie posiedzenia.
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