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Egzemplarz bezpłatny

Nowaka–Jeziorańskiego w Poznaniu. Wspólną deklarację w
tej sprawie podpisali: ze strony Liceum Pani Dyrektor
mgr Elżbieta Marciniak, ze strony Wydziału Dziekan prof. dr
hab. Roman Budzinowski.
Celem nawiązanej współpracy jest wsparcie merytoryczne
w zakresie edukacji, umożliwiające uczniom rozwijanie
zainteresowań dotyczących prawa, zachęcanie ich
do kontynuowania nauki na wyższym poziomie kształcenia
oraz rozpropagowanie oferty naukowo - dydaktycznej
Wydziału.
***
11 października 2017 r. odbyła się Konferencja Naukowa z
okazji XX rocznicy wejścia w życie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej „Konstytucja RP z 1997 r. założenia teoretyczne a praktyka” zorganizowana przez
Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA, Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Poznaniu, Wielkopolską Izbę
Adwokacką i Izbę Notarialną w Poznaniu. Konferencję
honorowym patronatem objęli: Prof. Andrzej Lesicki Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Gianni
Buquicchio - Przewodniczący Komisji Weneckiej, Jacek
Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania, Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.
***
Mamy przyjemność poinformować, iż w jednym z ostatnich
numerów prestiżowego czasopisma naukowego Journal
of Forensic Science (2016, Vol. 61 No. 3), opublikowany
został artykuł pt. Inter-Rater Reliability of Total Body Score
– A Scale for Quantification of Corpse Decomposition,
autorstwa
M.
Nawrockiej,
K.
Frątczak
oraz
Sz. Matuszewskiego. Zaprezentowano w nim wyniki badań
zespołu naukowego kierowanego przez prof. UAM dra hab.
Szymona Matuszewskiego z Pracowni Kryminalistyki
na Wydziale Prawa i Administracji. Autorom gratulujemy!
***
29 września nastąpiło uroczyste podpisanie umowy
o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu a Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Sygnatariuszami porozumienia byli prof. UAM
dr
hab.
Andrzej
Lesicki,
Rektor
Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Paweł Jaroszek,
Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu
instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej
i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych
projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych.
***
Uprzejmie informujemy, że 21 października 2017 r. odbyło
się wręczenie nagród w Konkursie im. prof. Kazimierza
Kolańczyka na najlepsze prace obronione w roku
akademickim 2016/2017.
Jury Konkursu im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze
prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

KOMUNIKATY

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że 16
października 2017 r. zostały ogłoszone wyniki oceny
kompleksowej działalności naukowej jednostek, która została
przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych w 2017 r. Nasz Wydział jako jedyny z wydziałów
prawa w Polsce i jeden z dwóch na naszej Uczelni (obok
Wydziału Anglistyki) uzyskał najlepszą z możliwych
kategorię A+.
***
W dniach 19-21 września 2017 r. odbył się Zjazd Katedr
Doktryn Polityczno-Prawnych zorganizowany na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W trakcie zjazdu jedna z sesji została poświęcona twórczości
naukowej Pani prof. dr hab. Marii Zmierczak z okazji jej
70-tych urodzin. Jubilatce zadedykowano i wręczono 3 tomy
wydawanych we Wrocławiu „Studiów nad Autorytaryzmem
i Totalitaryzmem” (dawniej: „Studia nad faszyzmem
i zbrodniami hitlerowskimi”) Uroczystość była bardzo
podniosła i wzruszająca. Pani Profesor serdecznie
gratulujemy!
***
W dniach 7-9 września w Krakowie Pan dr hab. Maksymilian
Stanulewicz na zaproszenie Deutsch-Polnischer Juristen
Verein Wałbrzych-Marburg e.V. (Niemiecko-Polskiego
Stowarzyszenia Prawników „Wałbrzych-Marburg” e.V.
z siedzibą w Marburgu) uczestniczył w corocznym
sympozjum tego stowarzyszenia, na którym jako pierwszy
polski prawnik wygłosił referat pt. Kernprobleme
des polnischen Konstitutionalismus / Crucial problems
of Polish constitutionalism („Węzłowe problemy polskiego
konstytucjonalizmu”).
***
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Okręgowy
Inspektor Pracy w Poznaniu zapraszają na konferencję
naukową pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr. hab.
Andrzeja Lesickiego oraz Głównego Inspektora Pracy
Wiesława Łyszczka. Konferencja pt. Nauka i praktyka
w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe odbędzie
się dnia 17 listopada 2017 roku, godz. 10.00, w Auli
im. Zygmunta Ziembińskiego, Collegium Iuridicum Novum.
***
6 października 2017 r. Wydział Prawa i Administracji UAM
podpisał deklarację o współpracy z Technikum nr 1
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wspólną deklarację
w tej sprawie podpisali: ze strony Technikum Pani Dyrektor
mgr Irena Szynkarek, ze strony Wydziału Dziekan prof. dr
hab. Roman Budzinowski.
***
10 października 2017 r. Wydział Prawa i Administracji UAM
podpisał deklarację o współpracy z XXXVIII
Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
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w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 w składzie:
prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (przewodniczący), dr hab.
Joanna Długosz, dr hab. Aneta Suchoń, dr hab. Bartosz
Kołaczkowski, dr hab. Krzysztof Mularski i dr hab. Wojciech
Sawczyn po analizie 12. złożonych w konkursie
zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:
- pierwsza nagroda: Pani mgr Magdalena Czenko za pracę
magisterską pt. Odpowiedzialność cywilna za szkody
wywołane ruchem samochodów autonomicznych oraz jej
wpływ na ubezpieczenia obowiązkowe napisaną pod
kierunkiem Pana prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego;
- druga nagroda: Pan mgr Jan Sadecki za pracę magisterską
pt. Od geometrii do współwłasności w częściach
ułamkowych. Matematyczne inspiracje prawnicze wynalazku
Kwintusa Mucjusza Scewoli napisaną pod kierunkiem Pana
prof. dra hab. Wojciecha Dajczaka;
- trzecia nagroda: Pan mgr Marcin Sepełowski za pracę
magisterską
pt.
Wpływ
orzecznictwa
Trybunału
Konstytucyjnego na kształt i stosowanie norm prawa
filiacyjnego napisaną pod kierunkiem Pana prof. dra hab.
Tomasza Sokołowskiego.
***
Mamy przyjemność poinformować, że podczas konferencji
naukowej pt. ,,Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa
miejscowego stanowionych przez organy jednostek
samorządu terytorialnego", która odbyła się w Senacie RP,
dnia 16 października 2017 r., Pan Prof. zw. dr hab. Marek
Szewczyk reprezentował Wydział Prawa i Administracji
UAM wygłaszając referat pt. ,,Akty prawa miejscowego
a generalne akty stosowania prawa". Pan Profesor poruszył‚
istotne zagadnienie zarówno dla teorii, jak i praktyki
stosowania prawa. Cieszymy się z tej godnej reprezentacji
naszego Wydziału i gratulujemy Panu Profesorowi!
***
Pan Prof. dr hab. Marek Szewczyk wziął udział w XI
Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się w dniach
19-20 października 2017 r. Tegoroczna edycja tego
wydarzenia naukowego została poświęcona tematowi:
,,Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego. Pan
Profesor wygłosił referat pt. ,,Autonomia statutowa
jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów
Konstytucji".
***
Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski czynnie uczestniczył
w Konferencji zorganizowanej przez Prezydenta RP pt.
,,Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie", która
odbyła się w dnia 11 października 2017 r. w Pałacu
Prezydenckim.
***
W dniu 27 października 2017 r. w Sali Lubrańskiego,
Collegium Minus UAM o godzinie 12: 00 odbędzie się
uroczystość wręczenia Księgi pamiątkowej Prof. UAM
dr hab. Zbigniewowi Janku, wieloletniemu Kierownikowi
Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji,
Nauczycielowi, Promotorowi, ale i Wychowawcy dla pokoleń
prawników i administratywistów. Pracownicy Katedr: Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji, jak
i Postępowania Administracyjnego z ośrodków naukowych
w całej Polsce postanowili docenić wkład Pana Profesora
Zbigniewa Janku w rozwój prawa administracyjnego i nauki

o administracji w Polsce, czego owocem jest Księga
pamiątkowa wydana dla uczczenia zasług Pana Profesora.
***
Praca habilitacyjna Pani dr hab. Anety Suchoń pt. „Prawna
koncepcja spółdzielni rolniczych” (Wyd. Naukowe UAM,
Poznań 2016) otrzymała nagrodę Europejskiego Komitetu
Prawa Rolnego (Comité Européen de Droit Rural).
Informacja o przyznaniu tej nagrody została ogłoszona
w trakcie ostatniego Kongresu CEDR-u w Lille we wrześniu
br. Pani Doktor serdecznie gratulujemy!
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 1/2017-2018 (1460) z dnia 24 października 2017 r.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad. (ref.
Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Komunikaty.
Powołanie Zespołu Rady Wydziału w celu przygotowania
projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora dr. hab. Tomaszowi Nieborakowi,
prof. nadzw. UAM.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr Katarzynie
Klafkowskiej-Waśniowskiej stopnia doktora habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. UAM dr hab. Maciej
Mataczyński)
Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa:
mgr. Mateuszowi Łaskiemu, mgr. Krzysztofowi Ptaszykowi,
mgr. Łukaszowi Sokołowskiemu.
.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wyznaczenie
recenzentów
rozprawy
doktorskiej
mgr. Piotra Sobańskiego.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Zmiana członka Zespołu Oceniającego Nauczycieli
Akademickich w kadencji 2016-2020.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta
ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Nauk
Ekonomicznych.
(ref. Przewodniczący Komisji Prodziekan prof. UAM
dr hab. Tomasz Nieborak)
Przyjęcie warunków konkursu oraz powołanie komisji
konkursowej na jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uzupełnienie
upoważnień
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 MaterniakPawłowska )
Uzupełnienie listy przedmiotów do wyboru kierunkach prawo
i prawo europejskie na rok akademicki 2017/2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata MaterniakPawłowska )
Zmiana programu kształcenia i regulaminu kursu „Szkoła
Prawa Niemieckiego”.
(ref. Kierownik Kursu dr hab. Wojciech Piątek)
Wolne głosy.
Zamknięcie posiedzenia.
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