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Egzemplarz bezpłatny

PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU

Redakcja „Paragrafu”
składa wszystkim pracownikom,
doktorantom i studentom
Wydziału Prawa i Administracji UAM
życzenia radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2014 Roku

Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 3/2013-2014
(1420) z dnia 10 grudnia 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:

KOMUNIKATY

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku
obrad.
2. Komunikaty.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie poparcia
wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa
naszej Uczelni Panu Profesorowi Peterowi
Nijkampowi (wniosek Rady Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych).
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
dr Magdalenie Fedorowicz stopnia doktora
habilitowanego.
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora nauk prawnych
w zakresie prawa mgr Joannie Łukaszczuk.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora nauk prawnych
w zakresie prawa mgr. Janowi Olszanowskiemu.
7. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany składu
komisji do przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim, zmiany składu komisji
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego
z prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
handlowego oraz wyznaczenia recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr Witolda Sawicza.
8. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany składu
komisji do przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim mgr. Piotra
Zwierzykowskiego.

Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Roman
Budzinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia
Absolwentów UAM Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zapraszają na
wykład otwarty Pana prof. Artura Nowaka-Fara
zatytułowany Wykładnia prawa unijnego. Reguły
i
praktyka,
który
odbędzie
się
18 grudnia br. o godz. 15.00 w Auli Profesora
Zygmunta Ziembińskiego w Coll. Iur. Novum UAM.
OBRONY DOKTORATÓW
Dnia 26 listopada br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr. Jana Olszanowskiego
pt.:
Zbieg
egzekucji
w
sądowym
i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
napisanej pod kierunkiem dr. hab. Pawła
Grzegorczyka.
***
Dnia 3 grudnia br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr Joanny Łukaszczuk
pt.: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników jako element gospodarki opartej na
wiedzy, napisanej pod kierunkiem prof. UAM
dr. hab. Michała Skąpskiego.
***
Dnia 10 grudnia br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Ostojskiego
pt.:
Etapy
postępowania
przymusowego
w
administracji
względem
obowiązków
niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec,
napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana
Hausera.
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9. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Daniela
Wojtczaka, zatwierdzenie tematu rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora rozprawy,
ustalenie przedmiotów egzaminów doktorskich,
powołanie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału
dla przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim oraz powołanie komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
doktorskich oraz powołania recenzentów
rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Wojtczaka.
10. Wolne głosy.
11. 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
Europejskiego z działalności w dziedzinie badań
naukowych, kształcenia nauczycieli akademickich,
dydaktyki i aktywności organizacyjnej.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
prof. UAM dr hab. Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 czasu
pracy na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30
czerwca 2014 r.
4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia dr. Wojciecha Szafrańskiego na
stanowisku adiunkta.
5. Opinia Rady Wydziału w sprawie wskazania
Kuratora w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.
6. Wysunięcie prac doktorskich i habilitacyjnych do
XLIX Konkursu „Państwa i Prawa”.
7. Uchwała Rady Wydziału w sprawie utworzenia na
Wydziale
Prawa
i Administracji
kursu
dokształcającego
„Kuźnia
specjalistów”
i przyjęcia programu kształcenia dla tego kursu.
8. Powołanie Kierownika kursu dokształcającego
„Kuźnia specjalistów”.
9. Ustalenie wysokości opłat za uczestnictwo
w studiach odpłatnych na Wydziale Prawa
i Administracji w semestrze letnim w roku
akademickim 2013/2014.
10. Komunikaty i wolne głosy.
11. Zamknięcie posiedzenia.
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