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Egzemplarz bezpłatny

***
W dniu 16 grudnia 2017 r. odbył się finał II konkursu Moot
Court organizowanego przez Koło Naukowe Prawa
Procesowego Cywilnego UAM, które działa przy Zakładzie
Postępowania Cywilnego UAM. Zadaniem Uczestników było
przygotowanie, a następnie przeprowadzenie rozprawy
rozwodowej. Konkurs został podzielony na dwa etapy.
Pierwszy z nich – pisemny, polegał na sporządzaniu,
a następnie wymianie pomiędzy uczestnikami pism
procesowych. Podczas drugiego, finałowego etapu konkursu
sześć drużyn zmierzyło się ze sobą na sali rozpraw.
Poczynania uczestników na obu etapach konkursu oceniał
skład sędziowski w osobach doktorantów Zakładu
Postępowania Cywilnego UAM: mgr Łukasza Kozłowskiego,
mgr Anny Żebrowskiej oraz mgr Przemysława Mańke,
Zwycięzcami II konkursu Moot Court została drużyna
w składzie: Pani Aleksandra Rudnicka, Pan Jakub Grabowski
oraz Pan Michał Olejniczak. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo!
***
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na
wykład otwarty Profesora Nico Schrijvera z Uniwersytetu
w Leiden. Wykład w języku angielskim pod tytułem The Role
of Non-Permanent Members on the UN Security Council.
Key Players or Lame Ducks? An International Law
Perspective (Rola niestałych członków Rady Bezpieczeństwa
ONZ. Główni gracze lub śpiący rycerze) odbędzie się
w poniedziałek 5 marca o godzinie 15.30 w Auli Profesora
Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu przy al. Niepodległości 53.
Wykład jest kontynuacją corocznych spotkań wybitnych
specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego i stosunków
międzynarodowych ku czci Profesora Krzysztofa
Skubiszewskiego, który przez wiele lat swojej kariery
naukowej był zwiany z naszym Wydziałem i Miastem.
Wykład jest organizowany przez Wydział Prawa
i Administracji UAM przy współpracy z Fundacją imienia
Krzysztofa Skubiszewskiego oraz wsparciu finansowym
Miasta Poznania w ramach Programu Akademicki Poznań.
***
W dniu 12 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu, Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego wręczył 66 uczniom i studentom
jednorazowe stypendia naukowe. Wśród nagrodzonych
znaleźli się: ubiegłoroczny absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu mgr Mateusz Buszkiewicz, będący obecnie
doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego,
Dagmara Dragan - studentka V roku na kierunku prawo,
Krzysztof Knopp – student V roku kierunku prawo,
afiliowany na liście jako student Uniwersytetu

KOMUNIKATY
Mamy przyjemność poinformować, że Krajowa Rada
Sądownictwa zgodnie z uchwałą nr 29/2018 z dnia 5 lutego
br., w uznaniu wzorowej postawy w kształtowaniu polskiego
wymiaru
sprawiedliwości,
postanowiła
uroczyście
podziękować Panu Profesorowi Andrzejowi Gomułowiczowi
i uhonorować go medalem „Zasłużony dla Wymiaru
Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. Panu
Profesorowi serdecznie gratulujemy!
***
23 lutego 2018 r., odbyła się uroczystość wręczenia medalu
Homini Vere Academico Panu Profesorowi Henrykowi
Olszewskiemu. 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 Henryk Olszewski jest absolwentem Wydziału
Prawa i Administracji UAM i jego późniejszym dziekanem.
Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich
prawników przełomu XX i XXI wieku. Pan Profesor to
ceniony nauczyciel akademicki i promotor kilku pokoleń
badaczy historii prawa i doktryn polityczno-prawnych, doktor
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a nade
wszystko człowiek o niekwestionowanym autorytecie, nadal
aktywnie uczestniczący w życiu uniwersyteckiego środowiska
naukowego.
***
5 lutego 2018 r. w Popowie k. Warszawy, odbyła się
konferencja dziekanów wydziałów prawa, w której
uczestniczyli podsekretarze stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości: dr Marcin Warchoł oraz sędzia Łukasz
Piebiak. Spotkanie poświęcone było omówieniu wyników
wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną
i komorniczą, a także naboru na aplikacje: sędziowską oraz
prokuratorską
do
Krajowej
Szkoły
Sądownictwa
i Prokuratury. Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze
organizuje Minister Sprawiedliwości, a wszystkich
kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres
egzaminów. W 2017 r. przystąpiło do nich 7997
absolwentów 44 uczelni, a egzaminy zdało 4325 osób, czyli
54,1% kandydatów. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu znalazł się na podium rankingu Ministerstwa
Sprawiedliwości, z którego wynika, że w przypadku WPiA
UAM egzamin zdało blisko 75% przystępujących do niego
absolwentów. Wynik ten jest lepszy niż w przypadku
Uniwersytet Warszawskiego, a wyższe pozycje w rankingu
zajęły jedynie Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet łódzki
jedynie. Dobrym prognostykiem jest szczególnie fakt,
że wszyscy absolwenci Wydziału, którzy kończą studia
z wynikiem bardzo dobrym, dostają się na aplikację
prawniczą za pierwszym podejściem
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Ekonomicznego w Poznaniu oraz Tomasz Marzec - obecnie
student IV roku kierunku prawo.
Stypendium
naukowe
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego ma charakter szczególnego wyróżnienia
i jest przyznawane osobom, które osiągnęły znaczące sukcesy
związane z edukacją i nauką. Nagrodzeni są laureatami
i finalistami konkursów o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym oraz biorą udział w wielu projektach
naukowo-badawczych, seminariach i konferencjach. Są także
autorami prac naukowych i artykułów.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 5/2017-2018 (1464) z dnia 27 lutego 2018 r.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski
10. Rozstrzygnięcie konkursu na 1 stanowisko adiunkta
w
Katedrze
Prawa
Cywilnego,
Handlowego
i Ubezpieczeniowego.
(ref. Przewodniczący Komisji prof. UAM dr hab.
Tomasz Nieborak)
11. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Kierownika Katedry Prawa Karnego
z działalności w dziedzinie badań naukowych,
kształcenia nauczycieli akademickich oraz dydaktyki.
(ref. Kierownik Katedry dr hab. Justyn Piskorski)
12. Sprawozdanie z działalności Wydziałowej komisji
ds. jakości kształcenia.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
13. Wolne głosy.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Komunikaty.
Umorzenie postępowania o nadanie tytułu profesora
dr. hab. Tomaszowi Nieborakowi, prof. nadzw. UAM.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uchwała Rady Wydziału o odmowie nadania
dr. Przemysławowi Krzywoszyńskiemu stopnia doktora
habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji dr hab. Maksymilian Stanulewicz)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Elżbiety
Białobrodzkiej-Skrzypiec,
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 Elżbiety
Białobrodzkiej-Skrzypiec.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza
Juraszka, 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. Tomasza Juraszka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jana Stranza,
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. Jana Stranza.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia
prof. dr. hab. Krzysztofa Ślebzaka na stanowisku
profesora zwyczajnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o udzielenie
płatnego urlopu naukowego prof. dr. hab. Jackowi
Napierale.
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