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Egzemplarz bezpłatny
wprowadzenia jednolitego patentu europejskiego na
rozwój innowacyjności na rynku leków, zagadnienia
Dziekan WPiA UAM zarządził godziny dziekańskie
związane z etyką nowoczesnego farmaceuty oraz
od godz. 14.00 w dniu 28 marca br.
ochroną konkurencji na rynku farmaceutycznym
w perspektywie ustawodawstwa polskiego oraz
***
europejskiego. Omawiany także będzie wpływ
Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Roman
kryzysu na stan polskiej branży farmaceutycznej oraz
Budzinowski zaprasza na wykłady otwarte:
możliwe dalsze kierunki jej rozwoju. Szczegółowe
 prof. UKSW dr hab. Ireny Lipowicz
informacje dostępne są na stronie internetowej:
zatytułowany Stan ochrony praw człowieka
http://okpf.pl
w
perspektywie
Rzecznika
Praw
***
Obywatelskich, który odbędzie się 20 marca
br. o godz. 10.30 w sali Alfa Coll. Iuridicum
W dniach 10-11 kwietnia br. odbędzie się na WPiA
Novum;
UAM Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów,
zatytułowany Nullum crimen sine lege. Celem
 dr. hab. Marka Wrońskiego zatytułowany
Zjazdu jest przede wszystkim integracja środowiska
Prace doktorskie a nierzetelność naukowa,
młodych karnistów ze wszystkich katedr penalnych
który odbędzie się 12 kwietnia br. o godz.
w Polsce. Szczegółowe informacje dostępne są na
11.30 w sali Alfa Coll. Iuridicum Novum.
stronie internetowej: http://ozmk.amu.edu.pl
KONFERENCJE
KOMUNIKATY

***

Pani Sidonia Jędrzejewska - Posłanka do PE oraz
WPiA UAM przy współudziale Koła Naukowego
Prawa Finansowego „Pecunia” oraz Koła
Naukowego Europeistów „Futurum Europae”
zapraszają na konferencję Budżet UE 2014-2020 dla
Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze
unijne?. Celem konferencji jest przedstawienie
nowych priorytetów Wieloletnich Ram Finansowych
2014-2020 i ich związku z realizacją strategii Europa
2020, pokazanie przyszłym beneficjentom, w jaki
sposób powinni się przygotować do składania
wniosków
o
dofinansowanie
unijne
oraz
przedstawienie studentom dyskusji toczącej się wokół
WRF 2014-2020 w Brukseli. Konferencja odbędzie
się 5 kwietnia br. w godz. 10.00-15.00 w Auli Coll.
Iuridicum
Novum.
Szczegółowe
informacje
i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie
internetowej: http://sidonia.pl/konferencja

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Poznań zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej
Konferencji Infrastruktura i ochrona środowiska
w sektorze energetycznym, która odbędzie się
w Poznaniu w dniach 16-17 kwietnia br. Zakres
merytoryczny
tegorocznej
edycji
konferencji
koncentruje się na dwóch wyzwaniach stojących
przed sektorem energetycznym w najbliższych latach:
rozbudową infrastruktury energetycznej oraz
ochronie środowiska w sektorze energetycznym.
Poruszone tematy będą ukazane w trzech
perspektywach:
prawnej,
ekonomicznej
oraz
technologicznej. Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie internetowej: http://www.infrastrukturasrodowisko.pl
***

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we
współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku
– IGU (Rosja) i Państwowym Uniwersytetem w Sankt
Petersburgu – SPbGU (Rosja) organizuje VII
Międzynarodową
Letnią
Szkołę
PrawnoHumanistyczną na temat Prawo i kultura
w globalnym świecie. Zgłoszenia do udziału
w MLSP-H należy składać do dnia 15 kwietnia br. na
ręce p. mgr Joanny Zadarko, w Dziale Współpracy
z Zagranicą UAM. Szczegółowe informacje można
uzyskać pisząc na adres: zadarko@amu.edu.pl

***

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Poznań oraz Koło Prawa Medycznego „Lege Artis”
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji
Prawa Farmaceutycznego, która odbędzie się
w Poznaniu w dniach 9-10 kwietnia br. Tematyka
konferencji koncentrować się będzie na wyzwaniach
stojących przed branżą farmaceutyczną w Polsce.
W szczególności poruszane będą tematy wpływu
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przeprowadzenia egzaminów
Mariusza Zelka.
11. Komunikaty i wolne głosy.
12. Zamknięcie posiedzenia.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 11/2012-2013
(1410) z dnia 19 marca 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:

doktorskich

mgr.

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 Katedry Kryminalistyki
z działalności w dziedzinie badań naukowych,
kształcenia nauczycieli akademickich, dydaktyki
i aktywności organizacyjnej w latach 2009-2012.
3. Przyjęcie warunków konkursu na stanowiska profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego, Katedrze Prawa
Finansowego, Katedrze Prawa Pracy, Katedrze Prawa
Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego oraz
powołanie komisji konkursowej.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia listy
przedmiotów w języku obcym w roku 2013/2014.
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaprzestania
prowadzenia rekrutacji na kierunek europeistyka na
rok akademicki 2013/2014.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie utworzenia
kierunku prawo i polityki europejskie oraz
zatwierdzenie efektów kształcenia dla tego kierunku.
7. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
efektów
kształcenia
dla
kierunku
prawnoekonomicznego prowadzonego wspólnie przez
Wydział Prawa i Administracji UAM i Wydział
Ekonomii UEP.
8. Ustalenie limitów przyjęć na studia pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
w roku akademickim 2013/2014.
9. Powołanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla
przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na
rok akademicki 2013/2014.
10. Szczegółowy
harmonogram
postępowania
rekrutacyjnego na rok akademicki 2013/2014.
11. Zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku
akademickim 2014/2015.
12. Ustalenie limitów przyjęć na studia doktoranckie
w roku akademickim 2013/2014.
13. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie na
rok akademicki 2013/2014.
14. Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2014/2015.
15. Ustalenie limitów przyjęć na studia podyplomowe
w roku akademickim 2013/2014.
16. Komunikaty i wolne głosy.
17. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany nazwy Sali
Alfa na Aulę i nadanie jej imienia Profesora Zygmunta
Ziembińskiego oraz zmiana nazwy Sali Aula na
Auditorium Maximum.
3. Sprawozdanie Zespołu dla przygotowania wniosków
dotyczących postępowania o nadanie tytułu
naukowego profesora prof. UAM dr. hab. Markowi
Szewczykowi (wszczęcie postępowania i wyznaczenie
recenzentów).
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania
dr. Tomaszowi Sójce stopnia doktora habilitowanego.
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie dopuszczenia
dr Marzeny Kordeli do kolokwium habilitacyjnego.
6. Zmiana składu komisji do przeprowadzenia egzaminu
doktorskiego z dyscypliny podstawowej, powołanie
komisji do przeprowadzenie egzaminu doktorskiego
z dyscypliny dodatkowej, zmiana tematu rozprawy
doktorskiej,
zmiana
przedmiotu
egzaminu
doktorskiego z dyscypliny dodatkowej, wyznaczenie
recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr Kamili Błażejewskiej.
7. Zmiana
składu
Komisji
Doktorskiej
do
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim mgr Agaty Hauser.
8. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza
Antoszka, 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 mgr.
Tomasza Antoszka.
9. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Roberta
Talagi, 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 rozprawy doktorskiej mgr.
Roberta Talagi.
10. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Mariusza
Zelka, 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
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