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Egzemplarz bezpłatny

***
10 listopada 2017 roku w godzinach 9.30 - 16.00 odbyła się
Konferencja ”Dowody i postępowanie dowodowe
w arbitrażu. Dokumenty – Świadkowie – Nowe technologie”
zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, Kancelarię Sołtysiński Kawecki
& Szlęzak oraz Zakład Postępowania Cywilnego na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Sympozjum miało na celu przybliżenie specyfiki
postępowania dowodowego przed sądem polubownym.
Prelegenci, autorytety naukowe posiadające bogate
doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów
arbitrażowych omówili między innymi aspekty dotyczące
sposobu korzystania z środków dowodowych takich jak
dowód z dokumentu, z zeznań świadka czy dowód
z oględzin, przeprowadzili analizę, która pozwoli
odpowiedzieć na pytanie, które środki dowodowe są
najczęściej stosowane w praktyce arbitrażu i jak wpływają na
efektywność postępowania.
***
W piątek 17 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w Auli
Profesora Zygmunta Ziembińskiego na Wydziale Prawa
i Administracji UAM w Collegium Iuridicum Novum odbył
się wykład Pani Soni Gubańskiej i Pani Magdaleny
Górnej-Złotek z Inspektoratu ZUS w Poznaniu, pt. „Niższy
wiek emerytalny – co musisz wiedzieć?”.
Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu spotkań
organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM
„Piątki z prawem - prawo w praktyce”. W jego ramach
zaproszeni goście prezentują wybrany przez siebie problem
prawny od strony praktycznej..
***
17 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w Collegium
luridicum Novum w Auli im. Zygmunta Ziembińskiego
odbyła się Konferencja pt. „Nauka i praktyka w służbie
człowiekowi pracy: umowy terminowe” zorganizowana przez
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektor Pracy
w Poznaniu pod patronatem honorowym Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego oraz Głównego
Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.
***
17 listopada 2017 roku, o godz. 14.45, w sali zeta, Collegium
Iuridicum Novum odbyła się konferencję naukową
pt. „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy
w Wielkopolsce” zorganizowana przez Przewodniczącego
Zarządu Regionu Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność”
Jarosława Lange, Prezesa Pracodawców RP Wielkopolska
Tomasza Działyńskiego, Prezydenta Wielkopolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej Wojciecha Kruka oraz Dziekana
Wydziału Prawa i Administracji prof. dra hab. Romana
Budzinowskiego.

KOMUNIKATY

26 października, Profesor Stanisław Sołtysiński, jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa, otrzymał
Medal Homini Vere Academico. To wyraz uznania za ofiarną
i wieloletnią pracę na rzecz UAM. Odznaczenie wręczył JM
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Andrzej Lesicki.
Profesor Stanisław Sołtysiński jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji UAM i jego późniejszym dziekanem.
W uniwersytecie zdobywał kolejne stopnie naukowe.
Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich
prawników przełomu XX i XXI wieku, jest współtwórcą
Kodeksu spółek handlowych – prawnego fundamentu
gospodarki rynkowej w Polsce. Jego prace pozostawiły trwały
ślad w ustawodawstwie gospodarczym Polski i Unii
Europejskiej,
w
orzecznictwie
sądów
polskich,
amerykańskich i niemieckich, a także przyczyniły się do
wzmocnienia nowoczesnego wizerunku nauki polskiej na
arenie międzynarodowej. Prof. Sołtysiński może pochwalić
się imponującym dorobkiem naukowym obejmującym dzieła
z zakresu klasycznej cywilistyki, własności intelektualnej,
prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spółek
handlowych, ochrony konkurencji, międzynarodowego prawa
handlowego, arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Uczony
jest promotorem kilku pokoleń prawników zarówno UAM,
jak i w licznych ośrodkach akademickich w wielu państwach
świata.
***
15 listopada 2017 r. o godz. 13:00 nastąpiło uroczyste
wręczenie medalu Homini Vere Academico pani profesor
Krystynie Daszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji.
Odznaczenie Pani Profesor odebrała z rąk JM Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof.
Andrzeja Lesickiego.
Pani profesor Krystyna Daszkiewicz jest czternastą osobą
wyróżnioną medalem w historii UAM. Profesor Krystyna
Daszkiewicz należy do grona najwybitniejszych polskich
prawników,
specjalistów
w
dziedzinie
prawa
karnego. Działalność naukowa profesor obejmuje przede
wszystkim problematykę odpowiedzialności karnej za
niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości,
problematykę prawa
karnego,
zwłaszcza
zbrodni
totalitarnych i związanych z mechanizmami nadużycia władzy
oraz m.in. sprawę uprowadzenia i morderstwa
ks. Jerzego Popiełuszki. Jest autorką ponad 460 publikacji.
***
Mamy przyjemność poinformować, iż dr Wojciech Szafrański
został rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w zakresie wyceny zabytków ruchomych
i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. W dniu
24 października 2017 roku akt nadania uprawnień
rzeczoznawcy wręczyła Panu Doktorowi – Wiceminister
i Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin. Panu
Doktorowi gratulujemy.
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***
20 listopada 2017 r. o godz. 13.45 w sali 4.8. odbył się wykład
Pana dra Zbyszka Grocholskiego byłego Prezesa Zarządu
Santander Consumer Bank pt. Kierunki rozwoju rynków
finansowych w kontekście lekcji płynących z kryzysu
2008 roku. Wykład został zorganizowany przez Wydział
Prawa i Administracji oraz Koło Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego na UAM.
***
We wtorek 14 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w sali
gamma na Wydziale Prawa i Administracji UAM
w Collegium Iuridicum Novum odbył się wykład Pani
Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanny Haberko wraz
z Agnieszką Wojcieszak i Filiną Sztanderą
z Koła
Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis pt. „Jak można
zmienić płeć?”. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu
wykładów na Wydziale Prawa i Administracji UAM dla szkół
ponadgimnazjalnych, podczas których słuchacze poznają
różne obszary prawa. Wykłady dla licealistów cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród szkół z całego województwa
wielkopolskiego.
***
28 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w sali gamma na
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Collegium Iuridicum
Novum odbędzie się wykład dla szkół ponadgimnazjalnych
Pani dr Martyny Kusak i Pana dra Piotra Karlika oraz
członków Koła Nauk Penalnych Iure et Facto pt. „ Areszt,
podsłuch, przeszukanie, odciski palców, czyli jak przebiega
śledztwo”.
***
12 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 w sali gamma na
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Collegium Iuridicum
Novum odbędzie się wykład dla szkół ponadgimnazjalnych
Pana prof. UAM dra hab. Andrzeja Gulczyńskiego
i Pani dr hab. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej oraz
członków Koła Naukowego Futurum Europae pt. „Czy
będziemy świadkami Polexitu?”’!
***
W dniu 15 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Nauki
opublikowało na swojej stronie internetowej wyniki
konkursów grantowych. Mamy przyjemność poinformować,
iż z naszego Wydziału do finansowania zakwalifikowane
zostały projekty Pana dr hab. Wojciecha Piątka nt. „Nadzór
administracyjny nad sądami i sędziami” (konkurs OPUS 13)
oraz Pana mgr Krzysztofa Różańskiego nt. „Status prawny
oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce
w świetle prawa Unii Europejskiej” (konkurs PRELUDIUM
13). Serdecznie gratulujemy!
***
Z przyjemnością informujemy, że Rada Funduszu
pn. Stypendia naukowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu przyznała Pani Annie Hnatów,
doktorantce w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA,
stypendium dla doktorantów UAM na rok akademicki
2017/2018. Pani Magister serdecznie gratulujemy.
***
Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Roman Budzinowski
serdecznie zaprasza na tradycyjne wydziałowe spotkanie
wigilijne, które odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 13.30
w Auditorium Maximum CIN.

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.

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)
Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa:
a) mgr. Rafałowi Łukasiewiczowi,
b) mgr. Andrzejowi Paduchowi,
c) mgr. Filipowi Rakiewiczowi,
d) mgr. Wojciechowi Rowińskiemu,
e) mgr. Janowi Szczepańskiemu.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Michała
Gałęskiego
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wyznaczenie recenzentów rozpraw doktorskich
a) mgr. Edgara Drozdowskiego,
b) mgr Marty Karpińskiej.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uzupełnienie składów komisji doktorskich Rady
Wydziału w przewodach doktorskich
a) mgr Magdaleny Kruszwickiej,
b) mgr Anity Kubanek,
c) mgr. Roberta Szyszko.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie ustalenia terminu
złożenia pracy doktorskiej po ukończeniu studiów
doktoranckich.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Kierownika Pracowni Kryminalistyki
z działalności w dziedzinie badań naukowych,
kształcenia nauczycieli akademickich oraz dydaktyki.
(ref. Kierownik Pracowni prof. UAM dr hab. Szymon
Matuszewski)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
prof. dr. hab. Jacka Napierały na stanowisku profesora
zwyczajnego w wymiarze 1/3 etatu od 1 stycznia 2018
do 30 czerwca 2018 r.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
prof. dr hab. Marii Zmierczak na stanowisku profesora
zwyczajnego w wymiarze 1/3 etatu od 1 stycznia 2018
do 30 czerwca 2018 r.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
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12. Przyjęcie warunków konkursu oraz powołanie komisji
konkursowej na jedno stanowisko adiunkta w Katedrze
Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeniowego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
13. Upoważnienie prof. dr. Arkadiusza Wudarskiego
i powołanie prof. dr. hab. Tomasza Sokołowskiego do
współkierowania pracą magisterską Pani Małgorzaty
Jaśnikowskiej.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
14. Uzupełnienie listy przedmiotów do wyboru w roku
akademickim 2017/2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
15. Przekształcenie Katedry Prawa Konstytucyjnego
w Zakład Prawa Konstytucyjnego.
(ref. Dziekan Prof. dr hab. Roman Budzinowski)
16. Zmiana uchwały Rady Wydziału nr 333/2012-2013
z 28 maja 2013 r. w sprawie Wydziałowego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
17. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
tematów badawczych realizowanych w roku 2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
18. Wolne głosy.
19. Zamknięcie posiedzenia.
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