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KOMUNIKATY

Egzemplarz bezpłatny

- Pana mgr. Przemysława Błaszczyka pt. „Umowy BIT
(ang. Bilateral Investment Treaties) jako kluczowy
element reżimu prawnego międzynarodowej ochrony
inwestycji zagranicznych” napisaną pod kierunkiem
Pana prof. UAM dr. hab. Macieja Mataczyńskiego,
Pana mgr. Wojciecha Błaszyka pt. „Instytucja
interpretacji przepisów prawa podatkowego” napisaną
pod kierunkiem Pana prof. UAM dr. hab. Dominika
Mączyńskiego,
Pani mgr Aleksandry Marii Małeckiej pt. „Prawna
ochrona zwierząt gospodarskich” napisaną pod
kierunkiem Pani dr hab. Anety Suchoń,
Pani mgr Małgorzaty Anny Radkowskiej pt. „Prawo
własności lokalu a udział w nieruchomości wspólnej”
napisaną pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Adama
Olejniczaka.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
***
Z przyjemnością informujemy, że Europejski Komitet Prawa
Rolnego (Comitè Européen de Droit Rural) powierzył
Katedrze Prawa Rolnego naszego Wydziału oraz Polskiemu
Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (przewodniczącym
Zarządu jest prof. Roman Budzinowski) organizację XXX
Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego. Decyzja zapadła
we wrześniu ubiegłego roku na ostatnim Kongresie CEDRu
w Lille (Francja). Została potwierdzona przez Prezydenta
CEDRu Geoffa Whittakera z Wielkiej Brytanii, który
uczestniczył w organizowanym w Poznaniu XV Światowym
Kongresie Prawa Rolnego we wrześniu br. Pan Prezydent
bardzo pochlebnie wypowiedział się o organizacji i stronie
naukowej poznańskiego spotkania agrarystów, a jednocześnie
zaznaczył, że przyszły Europejski Kongres wpisuje się
w obchody stulecia naszego Wydziału i Uczelni. Informacje
o Światowym Kongresie Prawa Rolnego znajdują się na
stronie https://www.15umau.org/ w zakładce Galeria.
***
W dniu 19 października odbyła się na naszym Wydziale
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Komornicy
sądowi i egzekucja według przewidywanych zmian
ustawowych”, która zorganizowana została przez Ośrodek
Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej
w Warszawie, Izbę Komorniczą w Poznaniu oraz przez nasz
Wydział. Wykładowcami podczas konferencji byli
przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej zajmujący się
w swojej codziennej pracy zawodowej problematyką procesu
cywilnego, w tym w szczególności egzekucji sądowej.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem
i zgromadziła kilkuset uczestników.
***
15 listopada 2018 r. wręczono stypendia im. dra Jana
Kulczyka. Stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki
w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na
rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja
materialna kandydatów. W tym roku wśród laureatów
-

Prezydent RP dr Andrzej Duda powołał profesora Pawła
Wilińskiego, Kierownika Katedry Postępowania Karnego
Wydziału Prawa i Administracji , na sędziego Izby Karnej
Sądu Najwyższego. Panu Profesorowi serdecznie
gratulujemy!
***
Z przyjemnością informujemy, że Jury II edycji Konkursu
o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę
doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu
ochrony klienta na rynku finansowym zdecydowało
o przyznaniu Pani Magdalenie Czenko nagrody za zajęcie
I miejsca w kategorii prac magisterskich. Pani Magdalena
Czenko
przygotowała
pracę
magisterską
pt. Odpowiedzialność cywilna za szkody wywołane ruchem
samochodów autonomicznych oraz jej wpływ na
ubezpieczenia obowiązkowe, opracowaną pod kierunkiem
Pana Prof. dr. hab. Marcina Orlickiego. Serdecznie
gratulujemy!
***
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Z myślą
o przyszłości – ilustrowana historia Niemiec jako państwa
socjalnego”, przygotowaną przez niemieckie Federalne
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Do tej pory wystawa
została zaprezentowana już ponad 40 razy, przede wszystkim
w Niemczech, lecz również w Holandii, Japonii, Chinach,
a teraz także w Polsce.
***
Uprzejmie informujemy, że 20 października 2018 r. odbyło
się wręczenie nagród w Konkursie im. prof. Kazimierza
Kolańczyka na najlepsze prace obronione w roku
akademickim 2017/2018. Jury Konkursu w składzie: prof. dr
hab. Marek Smolak (przewodniczący), prof. dr hab. Aurelia
Nowicka, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM
dr hab. Krzysztof Knoppek, dr hab. Bartosz Kołaczkowski
i dr hab. Jarosław Grykiel po analizie 11. złożonych prac
w konkursie zadecydowało o przyznaniu następujących
nagród:
pierwsza nagroda: Pani mgr Gabriela Zapędowska za
pracę magisterską pt. „Zapis windykacyjny z części
majątku wspólnego małżonków” napisaną pod
kierunkiem Pana prof. dr. hab. Tomasza
Sokołowskiego
druga nagroda: Pan mgr Piotr Klaczak za pracę
magisterską pt. „Świadczenia rezultatu a świadczenia
starannego działania” napisaną pod kierunkiem Pana
dra hab. Krzysztofa Mularskiego;
druga nagroda ex aequo: Pani mgr Sonia Ross za pracę
magisterską pt. „Ochrona konsumenta będącego
stroną umowy kredytu z walutową klauzulą
przeliczeniową” napisaną pod kierunkiem Pana prof.
UAM dr. hab. Marcina Walasika.
Wyróżniono również cztery prace magisterskie:
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stypendium znalazła się studentka Wydziału Prawa
i Administracji Michalina Kowala. Serdecznie gratulujemy!
***
Z przyjemnością informujemy, że Rada Funduszu
pn. Stypendia naukowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu przyznała Pani Hannie
Wiczanowskiej,
doktorantce
w
Zakładzie
Prawa
Konstytucyjnego na WPiA, stypendium dla doktorantów
UAM na rok akademicki 2018/2019. Serdecznie gratulujemy!
***
W piątek, 16 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Sali Gamma
w Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa
i Administracji UAM, przy al. Niepodległości 53 odbył się
wykład z cyklu Piątki z prawem pt. „Prawne aspekty
obowiązku szczepień” Pani Anny Pawłowskiej Kierownika
Oddziału Epidemiologii PSSE w Poznaniu i Pani dr Lucyny
Staniszewskiej z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o
Administracji,
adwokata
z
Kancelarii
Prawniczej
FILIPIAKBABICZ s.c.
***
W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa
i Administracji w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska
Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie
człowiekowi
pracy:
Umowa
o
pracę?
Umowa
cywilnoprawna? Samozatrudnienie?
***
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji serdecznie zaprasza
na wykład otwarty Pani Sędzi Iwony Kujawy, Dyrektor
Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie
Sprawiedliwości pt. Aplikacje prawnicze jako kolejny etap
kształcenia prawników, który odbędzie się 21 listopada 2018
r. o godz. 12.00 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego
w CIN w Poznaniu.
***
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Przewodniczący
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UAM,
Wicemarszałek
Województwa
Wielkopolskiego
Pan
Wojciech Jankowiak serdecznie zapraszają na wykład otwarty
Profesor Hanny Suchockiej zatytułowany Współczesna
dyplomacja watykańska (refleksje na tle książki „Ambasador
u trzech papieży”). Wykład odbędzie się 22 listopada 2018 r.
o godzinie 15.30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego
w Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53
w Poznaniu.
***
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
nr 2/2018-2019 (1471) z dnia 20 listopada 2018 r.
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
2. Komunikaty.
3. Powołanie Zespołu Rady Wydziału w celu
przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab.
Krzysztofowi Knoppkowi, prof. nadzw. UAM.

(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
4. Powołanie Zespołu Rady Wydziału w celu
przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab.
Tomaszowi Sójce, prof. nadzw. UAM.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
5. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr. Sławomirowi
Pawłowskiemu stopnia doktora habilitowanego.
(ref. Sekretarz Komisji prof. UAM dr hab. Wojciech
Piątek)
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr Katarzyny Celińskiej-Grzegorczyk i wyznaczenia
trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji
i recenzenta) w tym postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
7. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny
Dalkowskiej i wyznaczenia trzech członków komisji
(w tym sekretarza komisji i recenzenta) w tym
postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
8. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr. Marcina Sokołowskiego i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta)
w tym postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
9. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza
Krysińskiego,
zatwierdzenie
tematu
rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora, powołanie Komisji
Doktorskiej Rady Wydziału dla przeprowadzenia
niektórych czynności w przewodzie doktorskim,
ustalenie
przedmiotów
egzaminów
doktorskich
i
powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Łukasza
Krysińskiego
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
10. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Terlegi,
zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie
promotora, powołanie Komisji Doktorskiej Rady
Wydziału dla przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim i uzupełnienie jej składu oraz
ustalenie
przedmiotów
egzaminów
doktorskich
i
powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Jakuba
Terlegi.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza
Walczaka, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej,
wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego,
wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej,
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
Walczaka
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
12. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Kierownika Katedry Teorii i Filozofii
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13.

14.
15.
16.

Prawa z działalności w dziedzinie badań naukowych,
kształcenia nauczycieli akademickich oraz dydaktyki.
(ref. Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa prof. dr
hab. Marek Smolak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie opinii Rady
Wydziału dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Bożeny
Popowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia dr Natalii
Ćwicinskajej urlopu naukowego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Wolne głosy.
Zamknięcie posiedzenia.
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