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Egzemplarz bezpłatny

KOMUNIKATY
W dniu 15 marca br. odbył się finał konkursu dla licealistów
Debaty o wolności słowa. Między prawem a odpowiedzialnością. Było
to jedno z wielu wydarzeń towarzyszących II edycji
międzynarodowej konferencji W poszukiwaniu europejskiej
doktryny wolności słowa. Konkurs jest projektem współpracy
WPiA UAM z wybranymi szkołami ogólnokształcącymi,
którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat praw
i wolności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem
swobody wypowiedzi i jej granic. W ramach projektu odbył
się cykl wykładów prowadzony przez wykładowców WPiA
UAM, na których młodzież zapoznała się z podstawowymi
problemami związanymi z tematyką wolności słowa i jej
granicami.

Profesor dr hab. Wojciech Dajczak został powołany przez
włoskie ministerstwo nauki (Ministerio dell’Istruzione,
dell’Universita e della Ricerca - MIUR) na członka
zagranicznego
pięcioosobowej
komisji
prowadzącej
procedury naukowe Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)
w drugiej instancji w zakresie prawa rzymskiego i praw
antycznych. Powyższa komisja powołana jest na dwa lata,
a jej zadaniem jest m.in. dokonywanie ocen w procedurze
odwołania w ramach postępowania o nadanie stopni
professura della seconda fasica oraz professura della prima fascia.
***

W dniu 28 lutego br. na WPiA UAM wykład otwarty Sąd
Najwyższy wczoraj i dziś wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata
Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Pani Profesor
specjalizuje się w prawie pracy i zawodowo związana jest
z Uniwersytetem Warszawskim. Jest autorką i współautorką
ponad 200 publikacji naukowych. Wykład otwarty został
zorganizowany we współpracy z Przewodniczącym
Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wicemarszałkiem
Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem.

***

W dniach 23-24 marca br. w auli Profesora Zygmunta
Ziembińskiego Collegium Iuridicum Novum odbędzie się
II edycja międzynarodowej konferencji W poszukiwaniu
europejskiej doktryny wolności słowa. Konferencja jest otwarta dla
publiczności i skierowana do szerokiego grona odbiorców.
II edycja konferencji to kolejne spotkanie przedstawicieli
nauk prawnych, społecznych i humanistycznych oraz
praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką
swobody wypowiedzi i jej granic. W czasie 7 sesji plenarnych
ponad 40 prelegentów dyskutować będzie nad zagadnieniami
wolności w cyberprzestrzeni, granic swobody artystycznej,
obrazy uczuć religijnych, mowy nienawiści czy roli mediów
elektronicznych w czasie arabskiej wiosny i ukraińskiego
Euromajdanu. Referaty będą wygłaszane w językach: polskim
i angielskim, a całość konferencji będzie tłumaczona
symultanicznie.

***

W dniu 2 marca br. odbył się wykład prof. dr. hab. Tomasza
Schramma Czym w oczach historyka jest Europa?, organizowany
przez Stowarzyszenie Europa. Unia. Polska we współpracy
z Kołem Naukowym Komparatystyki Prawniczej WPiA
UAM.
***

W dniu 6 marca br. odbyło się polsko-argentyńskohiszpańskie seminarium naukowe Współczesne problemy prawa
rolnego (seminario polaco-argentino-español: Problemas
contamporáneos de Derecho Agrario). W trakcie seminarium
referaty wygłosili: Dziekan WPiA UAM, Przewodniczący
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów prof. Roman Budzinowski, Prezydent Światowego Związku
Prawników Agrarystów - prof. Leonardo Pastorino
z Uniwersytetu la Plata w Argentynie oraz Sekretarz
Generalny Światowego Związku Prawników Agrarystów prof. Ángel Sánchez Hernández z Uniwersytetu la Rioja
w Hiszpanii.

***

W dniu 30 marca br. w Auditorium Maximum Collegium
Iuridicum Novum odbędzie się III Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Mediacja w administracji, organizowana
przez Studenckie Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji
Dialog. W konferencji weźmie udział ok. 350 uczestników,
m.in. urzędników, mediatorów, prawników. Spotkanie ma
być okazją do dyskusji na temat zbliżającej się nowelizacji
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz roli mediacji
w tym postępowaniu.

***

***

W dniu 10 marca br. odbył się wykład adw. dr Agaty
Michalskiej-Olek Rola adwokata w sprawach karnych.
Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu spotkań
organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM
Piątki z prawem - prawo w praktyce. W jego ramach zaproszeni
goście prezentują wybrany przez siebie problem prawny od
strony praktycznej.
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W dniu 31 marca br. o godz. 18.00 w Auli Profesora
Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum
wykład Utwór i wizerunek człowieka - ochrona w prawie autorskim
wygłosi dr Mariusz Zelek - adiunkta w Katedrze Prawa
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM
i adwokat w Kancelarii Gutowski i Wspólnicy. Wydarzenie
odbywa się w ramach cyklu spotkań organizowanych na
WPiA UAM Piątki z prawem - prawo w praktyce.

9.

***

W dniu 7 kwietnia br. w Auli Profesora Zygmunta
Ziembińskiego Collegium Iuridicum Novum odbędzie się
konferencja naukowa Rola JST w zagospodarowaniu przestrzeni,
organizowana
przez
Studenckie
Koło
Naukowe
Administratywistów „Ad rem”.

10.

***

W dniu 12 kwietnia br. w Auditorium Maximum Collegium
Iuridicum
Novum
odbędzie
się
Ogólnopolska
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kary wymyślne
i okrutne - perspektywy (poza)prawne, organizowana przez
Studenckie Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego The
American Law Society.

11.
12.
13.

PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 6/2016-2017 (1455)
z dnia 21marca 2017 r.:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Komunikaty.
3. Sprawozdanie Zespołu Rady Wydziału powołanego
w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie
czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
dr. hab. Hannie Paluszkiewicz.
a. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu
profesora dr hab. Hannie Paluszkiewicz,
b. wyznaczenie kandydatów na recenzentów
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
dr hab. Hannie Paluszkiewicz.
4. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora
habilitowanego dr Joannie Długosz.
5. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa
a. mgr. Bartoszowi Pawlaczykowi,
b. mgr. Rafałowi Rzeszotarskiemu,
c. mgr. Dominikowi Wajdzie.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny
Błaszyk.
7. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim mgr Lucyny
Staniszewskiej.
8. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa
Ptaszyka, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej,
wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
rozprawy,
ustalenie
przedmiotów
egzaminów
doktorskich, powołanie Komisji Doktorskiej Rady
Wydziału dla przeprowadzenia niektórych czynności
w przewodzie doktorskim, powołanie komisji

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów
doktorskich oraz powołanie recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. Krzysztofa Ptaszyka.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jana
Szczepańskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego 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. Jana Szczepańskiego.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie uznania stopnia
naukowego doktora Pani Marty Szmidt uzyskanego na
Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa w Szanghaju
w Chinach za równoważny z polskim stopniem
naukowym doktora nauk prawnych w zakresie prawa.
Wysunięcie kandydatów do stypendiów dla wybitnych
młodych naukowców.
Ustalenie limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku
akademickim 2017/2018.
Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania
Wydziałowych
Komisji
Rekrutacyjnych
dla
przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na
rok akademicki 2017/2018.
Zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim
2018/2019.
Ustalenie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku
akademickim 2017/2018.
Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia
rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki
2017/2018.
Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku
akademickim 2017/2018.
Ustalenie wysokości opłat na studiach doktoranckich
w roku akademickim 2017/2018.
Zmiany
w
Regulaminie
studenckich
praktyk
zawodowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM
w Poznaniu.
Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu
studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu.
Wolne głosy.
Zamknięcie posiedzenia.

Redakcja: Maciej Szczepański
Kontakt: maciejsz@amu.edu.pl Serwis internetowy: www.prawo.amu.edu.pl/paragraf
2

