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W dniu 7 kwietnia br. odbyła się uroczystość wręczenia Pani
Profesor Teresie Rabskiej Medalu Homini Vere Academico. Medal
wręczył Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. Pani
Profesor Teresa Rabska jest wielce zasłużoną uczoną naszego
Uniwersytetu, wybitnym prawnikiem, który rozsławił nasz Wydział,
a w szczególności poznańską szkołę prawa administracyjnego
i publicznego prawa gospodarczego. Medal jest wyrazem uznania
dla Pani Profesor za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz
Uniwersytetu.

***

W dniach 19-21 maja br. w zespole pałacowym UAM
w Obrzycku odbędzie się V Ogólnopolski Zjazd Młodych
Karnistów. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę

***

Prawa Karnego. Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów łączy
dyskusję akademicką nad aktualnymi problemami nauk penalnych
z integracją środowiska młodych karnistów. Tematem przewodnim
tegorocznej edycji jest prawo karne wobec Konstytucji, w związku
z przypadającym jubileuszem uchwalenia trzech kodeksów
penalnych oraz Konstytucji RP. Referaty będą się skupiać na
funkcjonowaniu poszczególnych instytucji prawa karnego
materialnego, wykonawczego i procesowego i oceny ich aspektów
konstytucyjnych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Trzy kierunki prowadzone na naszym Wydziale zostały nagrodzone
przez Komisję ekspercką w II Ogólnopolskim Programie
Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” różnymi
certyfikatami:
1) kierunek prawo (kierunek prowadzony wspólnie przez
WPiA UAM oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) otrzymał po raz drugi
certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz
dodatkowo certyfikat nadzwyczajny „Laur Europejski”,
2) kierunek prawno-ekonomiczny (studia I stopnia) został
nagrodzony
certyfikatem
znaku
jakości
„Studia
z Przyszłością”,
3) kierunek zarządzanie i prawo w biznesie (studia I i II
stopnia) otrzymał nie tylko certyfikat znak jakości „Studia
z Przyszłością”, ale także certyfikat nadzwyczajny „Lidera
jakości kształcenia”.
W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki
i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym
nowoczesnością koncepcji i kształcenia oraz najwyższą jakością
programu studiów. Komisja Ekspertów nagradza kierunki
i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego
rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak
Jakości „Studia z Przyszłością” przyznano kierunkom studiów,
które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia
innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie
użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć
umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

***

Wydział Prawa i Administracji UAM, Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej oraz Koło Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji
„Inter Gentes” zapraszają na czwartą edycję międzynarodowej
symulacji obrad ONZ – Poznań International Model United
Nations 2017. Konferencja odbędzie się w dniach 4-7.05.2017 r. na
WPiA UAM. POZiMUN to międzynarodowa konferencja, w czasie
której studenci z całego świata wcielają się w rolę delegatów państw
członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.
***

W dniu 30 marca br. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa pod hasłem „Mediacja w administracji”. Zaproszenia
skierowano do urzędników, mediatorów, radców prawnych
i adwokatów. Konferencja była okazją do dyskusji nad planowaną
nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rolą
mediacji w tym postępowaniu.
***

***

W dniu 1 kwietnia br. w Collegium Iuridicum Novum odbyły się
Drzwi Otwarte na Wydziale Prawa i Administracji, które cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem.

W dniu 20 kwietnia br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród
Dziennika Gazety Prawnej w XXIII edycji Złotych Paragrafów
w kategorii Najlepszy Sędzia. Z przyjemnością informujemy,
że laureatem został Pan prof. dr hab. Andrzej Skoczylas. Jest to
coroczna nagroda wręczana osobom, które w ciągu minionego
roku wywarły największy wpływ na jakość prawa i kondycję
wymiaru sprawiedliwości.

***

W dniu 5 kwietnia br. w Auditorium Maximum w Collegium
Iuridicum Novum odbył się przegląd artystyczny CIN_ART
Festiwal.

***

***

Dziekan WPiA UAM prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz
Przewodniczący
Stowarzyszenia
Absolwentów
UAM
Wicemarszałek
Województwa
Wielkopolskiego
Wojciech
Jankowiak serdecznie zapraszają na wykład otwarty Pana Profesora
Janusza Trzcińskiego – polskiego konstytucjonalisty, profesora
nauk prawnych, posła na Sejm kontraktowy, sędziego i wiceprezesa
Trybunału Konstytucyjnego (1993-2001), sędziego (2001-2004)
i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (2004-2010). Wykład
pod tytułem „Zmiany Konstytucji w demokratycznym państwie
prawnym” odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 15.30 w Auli

W dniach 12-13 kwietnia br. w Waszyngtonie odbyło się
2. Międzynarodowe Sympozjum poświęcone równości płci, prawu
i konstytucjom (Second International Symposium on Gender, Law
and Constitutions) zorganizowane przez agendę Organizacji
Narodów Zjednoczonych – UN Women i the United States
Institute of Peace w ramach projektu badawczego Global Gender
Equality Constitutional Database, do którego WPiA UAM został
zaproszony jako jedyny z Polski. Koordynatorem projektu jest
dr Julia Wojnowska-Radzińska z Katedry Prawa Konstytucyjnego.
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***

W dniu 21 kwietnia br. na WPiA UAM odbył się wykład Pana
mecenasa Tomasza Sajewskiego, Eksperta Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych pod tytułem „Prawne uwarunkowania «wypożyczania»
pracowników – i co na to ZUS?”. Wydarzenie odbyło się w ramach
cyklu spotkań organizowanych na WPiA UAM „Piątki z prawem –
prawo w praktyce”. W jego ramach zaproszeni goście prezentują
wybrany przez siebie problem prawny od strony praktycznej.

13.

***

W dniu 24 kwietnia br. na WPiA UAM wykłady wygłosili:
 Pan Profesor Nathan A. Sales z Syracuse College of Law –
pt. „Privatizing Cybersecurity”,
 dr Olga Kalinowska-Beszczyńska z University of Exeter
Business School (Wielka Brytania), pt. „Crowdsourcing
as a source of finance for innovative start-ups across the
EU. Opportunities and challenges”.

14.

***

15.

Pani Magdalena Mirgos, studentka III-go roku studiów na kierunku
Prawo, prowadzonych wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina, zajęła pierwsze miejsce w konkursie
EuroStaż III i zdobyła nagrodę w postaci trzymiesięcznego
płatnego stażu w Parlamencie Europejskim.
***

W I edycji konkursu na dofinansowanie Fundacji UAM
pn. FUND_AKCJA wyłoniono 22 laureatów. Wśród zwycięzców
znalazło się Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
Poznań działające na WPiA UAM.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 7/2016-2017 (1456) z dnia
25 kwietnia 2017 r.:
Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
Komunikaty.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jarosława
Grykiela i wyznaczenia trzech członków komisji (w tym
sekretarza komisji i recenzenta) w tym postępowaniu.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marcina
Lemkowskiego i wyznaczenia trzech członków komisji (w tym
sekretarza komisji i recenzenta) w tym postępowaniu.
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr. Przemysława Ostojskiego i wyznaczenia trzech członków
komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta) w tym
postępowaniu.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany recenzenta
w postępowaniu habilitacyjnym dr. Sebastiana Koczura.
7. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr
Lucynie Staniszewskiej.
8. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Grupy.
9. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Łaskiego.
10. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Kokota.
11. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności przewodzie mgr. Wojciecha Rowińskiego.
12. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim, zmiana składu komisji
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego oraz

16.

17.

1.
2.
3.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

zmiana recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Krystyny
Zamyślewskiej.
Wszczęcie
przewodu
doktorskiego
mgra
Michała
Białkowskiego, 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 oraz
powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminów doktorskich.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Ratajczak,
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 oraz powołanie komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.
Wszczęcie
przewodu
doktorskiego
mgr.
Łukasza
Sokołowskiego, 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 oraz
powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia
egzaminów doktorskich.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra Wróbla,
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 oraz powołanie komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.
Zamknięcie przewodów doktorskich:
a) mgr Małgorzaty Andrzejkowicz,
b) mgr Joanny Buczkowskiej-Prajs,
c) mgr Anny Filipiak,
d) mgr Moniki Koncur,
e) mgr Sylwii Łukasiewicz,
f) mgr Małgorzaty Porażyńskiej.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia sprawozdania
Dziekana z działalności Wydziału i realizacji strategii rozwoju
Wydziału w roku 2016 r.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Kierownika Katedry Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego z działalności w dziedzinie
badań naukowych, kształcenia nauczycieli akademickich oraz
dydaktyki.
Zmiana składu Zespołu ds. wspólnych studiów prawniczych
prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą.
Uzupełnienie listy upoważnień nauczycieli akademickich
posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia
wykładów oraz przeprowadzania egzaminów w roku
akademickim 2016/2017.
Opinia Rady Wydziału w sprawie przekształcenia Zakładu
Prawa Pracy i Prawa Socjalnego w Katedrę.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie ustalenia opłat za studia
pierwszego i drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie
oraz studia podyplomowe i kursy w semestrze zimowym
w roku akademickim 2017/2018.
Ustalenie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzania
efektów uczenia się na Wydziale Prawa i Administracji.
Wolne głosy.
Zamknięcie posiedzenia.
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