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Egzemplarz bezpłatny

KOMUNIKATY
Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Roman
Budzinowski zaprasza na wykłady otwarte:
 prof. dr Ingrid Detter de Frankopan, wybitnej
specjalistki
w
dziedzinie
prawa
międzynarodowego, pt.: FAO - agricultural
policy and fundings, który odbędzie się 27
lutego br. o godz. 12.30 w sali Alfa Collegium
Iuridicum Novum;
 prof. dr. hab. Andrzeja Zolla pt.: Z warsztatu
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,
który odbędzie się 8 marca br. o godz. 15.00
w Auli Collegium Iuridicum Novum.

Dnia 19 lutego br. odbyło się kolokwium
habilitacyjne dr. Marka Krzymkowskiego zakończone
nadaniem habilitantowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.
***

Rektor UAM zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2013 r.
przekształcił Zakład Historii Doktryn PolitycznoPrawnych i Filozofii WPiA UAM w Katedrę Doktryn
Polityczno-Prawnych i Filozofii.
***

Dr hab. Krzysztof Ślebzak z Katedry Prawa Pracy
i Prawa Socjalnego WPiA UAM został powołany do
pełnienia obowiązków recenzenta opracowań
naukowych zgłaszanych do publikacji w miesięczniku
„Państwo i Prawo” w latach 2013-2015.

***

Dnia 27 lutego br. o godz. 17.00 w Auli Collegium
Iuridicum Novum odbędzie się spotkanie z panem
Piotrem Żuchowskim - Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Generalnym
Konserwatorem
Zabytków
zatytułowane: Co z tym zabytkiem? Rynek
i Prawo vs. Sztuka konserwatorska.

***

Dnia 3 lutego br. WPiA UAM odwiedzili
dziennikarze francuscy z telewizji Eurosport. Zbierali
oni materiał do reportażu o studencie kierunku
zarządzanie, reprezentancie Polski w badmintona,
Wojciechu Szkudlarczyku. Dziennikarze spotkali się
z kierownikiem studiów na kierunku zarządzanie prof.
UAM dr. hab. Ryszardem Kamińskim, a następnie
gościli na wygłoszonym przez niego wykładzie.

***

Dnia 28 lutego br. o godz. 12.00 w Auli Collegium
Iuridicum Novum, z inicjatywy Koła Naukowego
FUTURUM EUROPAE, odbędzie się pierwsze
spotkanie z cyklu Kariera w dyplomacji pt. Sztuka
dyplomacji. Ze studentami spotka się pan Andrzej
Byrt, były ambasador RP i podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a obecnie
Prezes
Zarządu
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich.

***

W ramach XV edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki dnia 4 lutego br. na WPiA UAM odbył się
I etap Konkursu dla Przyszłych Prawników.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorący udział
w Konkursie uczestniczyli w warsztatach, które
obejmowały wykłady: dr. hab. M. Orlickiego (prawo
cywilne), dr J. Muchy (postępowanie cywilne),
dr. J. Piskorskiego (prawo karne) i prezentację
zagadnień karnoprocesowych przygotowaną przez
doktorantki Zakładu Postępowania Karnego
M. Zamroczyńską i M. Ostrzycką. Kolejny etap
Konkursu polega na rozwiązaniu przedłożonego
uczestnikom kazusu, autorzy najlepszych rozwiązań
zaproszeni zostaną do przedstawienia w finale
symulacji rozprawy przygotowanej w oparciu
o opracowany kazus.

***

Dnia 21 grudnia 2012 r. Prezes Rady Ministrów
powołał prof. UAM dr. hab. Roberta Zawłockiego na
członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy
Ministrze Sprawiedliwości.
***

Prezydent RP postanowieniem z dnia 17 stycznia br.
nadał prof. dr. hab. Andrzejowi Skoczylasowi tytuł
naukowy profesora nauk prawnych.
***

***
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W dniach 3-16 lutego br. na Uniwersytecie w Viterbo
(Włochy) odbyła się kolejna już edycja programu
intensywnego kursu z zakresu prawa żywnościowego
(Global food law and quality, IP Erasmus 2012-1IT2ERA 10-27113), adresowanego do studentów
polskich, włoskich i hiszpańskich. Koordynatorem
programu na WPiA UAM jest prof. dr hab. Roman
Budzinowski. W szkoleniu wzięła udział grupa
studentów europeistyki, pod kierunkiem dr Katarzyny
Leśkiewicz, która przeprowadziła wykład na temat
Organic Products.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Wszystkie
osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie
się poprzez ww. stronę internetową.
***

Instytut Pedagogiczno - Językowy Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zaprasza do
udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej pt.: Mobbing w szkole,
mobbing w pracy - granice bezradności, która
odbędzie się w Elblągu w dniu 23 maja br. Celem
konferencji jest próba podjęcia refleksji teoretycznej
i analizy wyników badań nad zjawiskiem mobbingu
w szkole i mobbingu w pracy, szczególnie w aspekcie
bezradności ich ofiar. Bezradność ta występuje na
wielu polach, dlatego organizatorzy do udziału
w konferencji zapraszają przedstawicieli różnych
specjalności naukowych: psychologów, pedagogów,
socjologów, prawników, psychiatrów, terapeutów
oraz wszystkich, którzy mają kontakt z tym
zjawiskiem i leży ono w kręgu ich zainteresowań
i dociekań poznawczych. Termin zgłaszania udziału
w konferencji upływa 15 kwietnia br. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.pwsz.elblag.pl/5567.html

***

Dnia 26 lutego br. odbyła się konferencja,
organizowana wspólnie przez WPiA UAM
i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu,
pt.
Odpowiedzialność
odszkodowawcza
prawników i jej ubezpieczenie.
KONFERENCJE
W dniach 6-7 marca br. w Auli Collegium Iuridicum
Novum odbędzie się ogólnokrajowa konferencja
naukowa pt.: Konkurencja na rynku gazu.
Uwarunkowania prawne. Jej organizatorami są
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA
UAM, Koło Naukowe Prawa Energetycznego
i Regulacji Sektorowej UAM oraz Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Poznaniu.
Zapowiadana liberalizacja rynku gazu spowoduje
radykalną zmianę zasad działania wszystkich
uczestników
tego
rynku,
począwszy
od
przedsiębiorstw obrotu, dystrybucji i przesyłu,
poprzez przedsiębiorstwa zajmujące się jego
wydobywaniem, a skończywszy na odbiorcach gazu,
w szczególności odbiorcach biznesowych. Dlatego
idea konferencji opiera się na spotkaniu i nawiązaniu
dyskusji pomiędzy przedstawicielami środowisk
prawniczych
i
ekonomicznych,
a
także
przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych oraz
instytucji państwowych związanych z regulacją rynku
gazu.
Udział
w
konferencji
potwierdzili
przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Towarowej Giełdy
Energii, PKN ORLEN S.A., Polskie LNG S.A.,
ENEA S.A., WSG S.A. oraz PGNiG S.A.
W konferencji wezmą także udział pracownicy
naukowi
wydziałów
prawa
Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Sobieskiego.
Szczegółowy program konferencji dostępny jest na
stronie
internetowej:
http://konferencjagazowa.amu.edu.pl.

***

W dniach 4-7 lipca br. odbędzie się 9. Kongres
Societas Humboldtiana Polonorum organizowany
przez Oddział Poznański pt.: Bezpieczny świat.
Rozumienie • Zaufanie • Odpowiedzialność.
Kongres poświęcony będzie szeroko rozumianemu
bezpieczeństwu, które stało się w ostatnich latach
w skali całego świata bardzo ważne i aktualne.
Tematykę tę przedstawią w różnym ujęciu wybitni
prelegenci ze świata nauki. Tradycyjnie, obok
referatów plenarnych i sesji, odbędzie się także Sesja
Młodych Badaczy. Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie internetowej:
http://www.9kongresshp.put.poznan.pl
KOLOKWIA HABILITACYJNE
OBRONY DOKTORATÓW
Dnia 12 marca br. o godz. 10.00 w sali 3.1 Collegium
Iuridicum Novum odbędzie się kolokwium
habilitacyjne dr. Radosława Pacuda, na podstawie
pracy pt.: Stosunki prawne ubezpieczenia
emerytalnego. Recenzentami w przewodzie
habilitacyjnym są: prof. dr hab. Teresa BińczyckaMajewska, prof. UG dr hab. Alina Wypych-Żywicka,
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz i prof. dr hab.
Andrzej Świątkowski.
***
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Dnia 12 lutego br. odbyła się publiczna obrona
rozprawy
doktorskiej
mgr.
Tomasza
Żala
pt.: Egzekucja z ruchomości. Promotorem pracy
jest prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek, zaś jej
recenzentami: prof. dr hab. Janusz Jankowski oraz
prof. dr hab. Feliks Zedler.

8. Wszczęcie
przewodu
doktorskiego
mgr.
Mirosława Wątroby, 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
oraz
powołanie
recenzentów w tym przewodzie doktorskim.
9. Powołanie Zespołu dla przygotowania wniosków
w
sprawie
wniosku
Alicji
Szczęśniak
o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów
wyższych
uzyskanego
na
Uniwersytecie
Wiedeńskim w Austrii (uznanie dyplomu
uzyskanego za granicą za równorzędny
z dyplomem ukończenia studiów wyższych
uzyskanym w kraju).
10. Uchwała Rady Wydziału w sprawie komisji
doktorskich.
11. Komunikaty i wolne głosy.
12. Zamknięcie posiedzenia.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 9/2012-2013
(1408) z dnia 26 lutego 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:
Spotkanie z Prorektorami UAM: prof. dr. hab.
Andrzejem Lesickim i prof. dr. hab. Jackiem
Witkosiem.
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku
obrad.
2. Sprawozdanie Zespołu dla przygotowania
wniosków dotyczących postępowania o nadanie
tytułu naukowego profesora prof. UAM dr hab.
Aurelii Nowickiej (wszczęcie postępowania
i wyznaczenie recenzentów).
3. Wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego
dr. Radosława Pacuda.
4. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych
w zakresie prawa mgr. Michałowi Matuszczakowi.
5. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych
w zakresie prawa mgr. Tomaszowi Żalowi.
6. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jana
Olszanowskiego, 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 oraz powołanie recenzentów w tym
przewodzie doktorskim.
7. Wszczęcie
przewodu
doktorskiego
mgr.
Przemysława Ostojskiego, 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
oraz
powołanie
recenzentów w tym przewodzie doktorskim.

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. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia prof. UAM dr. hab. Leopolda
Moskwy
na
stanowisku
profesora
nadzwyczajnego.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia dr Natalii Buchowskiej na
stanowisku adiunkta.
4. Opina Rady Wydziału w sprawie wniosku dr
Joanny
Długosz
o
udzielenie
urlopu
szkoleniowego w terminach od 1 do 31 marca
2013 r. i od 1 do 30 września 2013 r.
5. Wysunięcie wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne w roku
2012 oraz wniosku za całokształt dorobku.
6. Uzupełnienie upoważnień dla adiunktów
niemających stopnia naukowego doktora
habilitowanego do prowadzenia wykładów, prac
magisterskich oraz seminariów, a także do
przeprowadzenia egzaminów.
7. Prezentacja wyników egzaminów na aplikacje
prawnicze.
8. Komunikaty i wolne głosy.
9. Zamknięcie posiedzenia.
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