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Egzemplarz bezpłatny

Mamy przyjemność poinformować, iż Pani dr Martyna
Kusak z Katedry Postępowania Karnego została laureatką
prestiżowego stypendium START 2018 przyznawanego
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W uzasadnieniu
rozstrzygnięcia wskazano, iż dorobek naukowy i osiągnięcie
badawcze Pani Doktor zaprezentowane we wniosku
o stypendium START, znalazły wysokie uznanie ekspertów
i recenzentów oceniających wniosek. Pani Doktor serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
***
Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na
wykład Pana Profesora Todda A. Bergera z Syracuse
University College of Law nt: „Cops and Robbers and Bail
to Jail: A Survey of American Criminal Procedure from
Investigation through Sentencing”. Wykład odbędzie się
w dniu 22 maja 2018 r. o godzinie 15.00 w sali 4.7
w Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61714 Poznań. Serdecznie zapraszamy.
***
W dniu 15 maja 2018 r. Narodowe Centrum Nauki
opublikowało wyniki konkursu PRELUDIUM XIV na
projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Wśród projektów, które zostały zakwalifikowane do
finansowania znajduje się projekt badawczy doktoranta
z Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, mgra Pawła
Gołasia, zatytułowany „Granice wolności związkowych
w polskim systemie prawnym”. Przyznane przez NCN środki
na realizację projektu wynoszą 67.276 zł. Opiekę naukową
nad projektem sprawuje Prof. UAM dr hab. Michał Skąpski.
Gratulujemy!
***
Mamy przyjemność poinformować, że praca doktorska
pt. Prawne aspekty wprowadzania nowej żywności na rynek unijny.
Pana dra Łukasza Sokołowskiego uzyskała nagrodę I stopnia
w II ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Andrzeja
Stelmachowskiego na najlepsze prace habilitacyjne,
doktorskie i magisterskie z dziedziny prawa rolnego. Panu
Doktorowi serdecznie gratulujemy!
***
Dziekan WPiA UAM serdecznie zaprasza na spotkanie
Społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbędzie się
12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Ogrodzie
Botanicznym UAM. Wcześniej zapraszamy na mecz piłki
nożnej, który rozegrany zostanie pomiędzy Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu a Wydziałem Lekarskim II Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Lekarze kontra prawnicy. Mecz rozpocznie się o godzinie
16.00 na boisku szkolnym Technikum Energetycznego
w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 163. Prosimy o gorący
doping naszej reprezentacji. Wręczenie pucharu dla
zwycięskiej drużyny odbędzie się podczas pikniku.

KOMUNIKATY

20 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali 0.1. na Wydziale
Prawa i Administracji UAM w Collegium Iuridicum Novum,
al. Niepodległości 53 w Poznaniu odbyło się seminarium
pt. Czym dla współczesnego człowieka pracy jest związek
zawodowy?. Seminarium zorganizowane zostało przez
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu we
współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu.
***
W dniu 25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa
i Administracji w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki odbyły się bezpłatne wykłady i warsztaty dla
wszystkich chętnych. W ich toku można było dowiedzieć się
jak rozpoznać psychopatę, jakie gesty zdradzają kłamcę, czy
też co prawo mówi o przymusowym leczeniu pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi. W ramach przygotowanych
atrakcji znalazły się także symulacje rozpraw karnych, w tym
także przygotowane specjalnie dla dzieci oraz warsztaty
z pisania tekstów popularnonaukowych i wykład o zasadach
odpowiedzialności karnej za czyny popełniane przez dzieci
i młodzież oraz wad oświadczeń woli.
***
W dniu 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00 - 17.20 na
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
w Auditorium Maximum odbyło się ogólnopolskie
seminarium „Aktualne problemy prawa własności
intelektualnej” (The Current Problems of IP Law) oraz
międzynarodowa konferencja „Nowe wyzwania w prawie
własności intelektualnej w sektorze biotechnologicznym”
(New Challenges of the IP Law in the Biotech Sector).
***
Mamy przyjemność poinformować, że w renomowanym
wydawnictwie Springer ukazała się książka pod redakcją
dr. Macieja Dybowskiego oraz dr Vereny Klappstein
(Uniwersytet w Passau) zatytułowana „Ratio Legis.
Philosophical and Theoretical Perspectives”. Książka jest
pokłosiem panelu poświęconego tej tematyce, który został
zorganizowany przez redaktorów na Światowym Kongresie
IVR w Lizbonie w 2017 r.
***
W dniach 18-20 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji
oraz w pałacu w Obrzycku odbył się Ogólnopolski Zjazd
Karnistów. Tematem tegorocznej edycji była „Istota,
faktyczność i legitymizacja prawa karnego”. Wydarzenie
kontynuuje tradycję Ogólnopolskich Zjazdów Młodych
Karnistów, przy czym stanowiło ono rozszerzenie
dotychczasowej formuły, będąc adresowanym do
pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.
***
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej "Restytucja zabytków w Polsce.
Ograniczenia i perspektywy", która odbędzie się 25 czerwca
br., w sali zeta Collegium Iuridicum Novum.
***
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***
Dziekan WPiA UAM zaprasza na uroczystości absolutoryjne
studentów Wydziału, które odbędą się:
- 17 czerwca br. o godzinie 9.00 kierunki: prawo (studia
stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie),
- 17 czerwca br. o godz. 11.30 kierunki: prawo (studia
niestacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie),
administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne
2-letnie drugiego stopnia), prawo europejskie, kierunek
prawno-ekonomiczny, zarządzanie (studia stacjonarne
2-letnie drugiego stopnia),
- 17 czerwca br. o godz. 14.00 studia stacjonarne
3-letnie pierwszego stopnia kierunki: administracja,
prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie,
kierunek prawno-ekonomiczny oraz administracja
(studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia).
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 8/2017-2018 (1467) z dnia 22 maja 2018 r.
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3.
4.
5.
6.

7.
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Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Komunikaty.
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr Barbarze JanuszPohl stopnia doktora habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. dr hab. Wojciech Patryas)
Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr. Januszowi
Żołyńskiemu stopnia doktora habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak)
Umorzenie postępowania habilitacyjnego dr. Sebastiana
Koczura.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr. Sławomira Pawłowskiego i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta)
w tym postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr. Wojciecha Szafrańskiego i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta)
w tym postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa:
a) mgr. Edgarowi Drozdowskiemu,
b) mgr. Pawłowi Kokotowi,
c) mgr Magdalenie Kruszwickiej,
d) mgr Agnieszce Narożniak.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
recenzentów rzprawy doktorskiej mgr. Michała
Godlewskiego.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany składu
komisji do przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim mgr Julity Jabłońskiej
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)

11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra
Alexandrowicza, 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 mgr. Piotra
Alexandrowicza
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
12. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Yael Ilany,
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 mgr Yael Ilany.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
13. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mateusza
Karciarza, 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 mgr. Mateusza Karciarza.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
14. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Adriana
Misiejko, 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 mgr. Adriana Misiejko.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
15. Umorzenie przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha
Kozłowskiego
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
16. Powołanie Zespołu dla przygotowania wniosków
w sprawie wniosku dr Aleksandry Gajewajej o wszczęcie
postępowania nostryfikacyjnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
17. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia listy
przedmiotów w języku obcym na rok akademicki
2018/2019 w ramach AMU-PIE.
(ref. prof. dr hab. Wojciech Dajczak)
18. Utworzenie na Wydziale Prawa i Administracji studiów
podyplomowych „Prawo w biznesie”, uchwalenie
programu kształcenia oraz przypisanie poziomu Polskiej
Ramy Kwalifikacji dla tych studiów.
(ref. prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński)
19. Powołanie kierownika studiów podyplomowych „Prawo
w biznesie”.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
20. Wolne głosy.
21. Zamknięcie posiedzenia.
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