Informator Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Numer 6 (127)

P A R A G R A F
czerwiec 2017

KOMUNIKATY

Egzemplarz bezpłatny

W dniach 21-23 czerwca br w Gułtowach koło Poznania
odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Prawa Rolnego, II
konferencja polsko-hiszpańska (II seminario polaco-español) pod
tytułem „Prawo rolne między globalizacją i lokalnością”
(Derecho agrario entre el globalismo y lo local) z udziałem
referentów z Hiszpanii, Niemiec i Włoch.
***
Mamy przyjemność poinformować, że w IV edycji Konkursu
Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych
w Krakowie o nagrodę Polskiego Procesu Cywilnego za
najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania
cywilnego:
- praca magisterska mgr Tomasza Waszewskiego, absolwenta
polsko-niemieckich stacjonarnych studiów prawniczych, nt.
„Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim", która
została napisana pod kierunkiem dra hab. Marcina
Walasika, zdobyła II nagrodę
- praca magisterska mgr Michała Szczepaniaka, absolwenta
polsko-niemieckich stacjonarnych studiów prawniczych, nt.
„Elektroniczne postępowanie upominawcze w prawie
polskim i niemieckim. Analiza prawnoporównawcza", także
napisana pod kierunkiem dra hab. Marcina Walasika,
zdobyła III nagrodę.
Serdecznie gratulujemy laureatom!
***
Mamy przyjemność poinformować, iż w XIV edycji
konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze prace
doktorskie dotyczące ustroju i działalności samorządu
terytorialnego i decentralizacji wyróżniona została praca Pani
dr Izabeli Pietrzak-Abucewicz nt. „Opłata planistyczna.
Studium
finansowo-prawne”.
Rozprawa
została
przygotowana w Katedrze Prawa Finansowego pod opieką
naukową prof. UAM dra hab. Tomasza Nieboraka.
Serdecznie gratulujemy!
***
Niezmiernie miło nam poinformować, że studentki III roku
Prawa p. Monika Muszyńska oraz p. Weronika Nijakowska
zajęły odpowiednio I i III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego organizowanym
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
w Białymstoku. Panie pokonały studentów reprezentujących
Wydziały Prawa z całej Polski w tym Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunem
naukowym obu Pań był dr Piotr Karlik. Serdecznie
gratulujemy!
***
Studenci polsko-niemieckich studiów wspólnych na kierunku
Prawo we władzach Zarządu Krajowego Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Michał
Łachecki, student V roku polsko-niemieckich studiów
wspólnych na kierunku Prawo, został Prezesem Zarządu
Krajowego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa

Mamy przyjemność poinformować, iż w najnowszym
rankingu uczelni akademickich przygotowywanym przez
„Perspektywy”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród trzech
najlepszych wydziałów prawa w Polsce! W tym samym
rankingu prowadzony na naszym Wydziale – kierunek
„Administracja” uznany został za drugi z najlepszych
w Polsce, awansując z miejsca piątego zajętego w roku
poprzednim. Wyniki te są tym bardziej istotne, jeżeli weźmie
się pod uwagę kryteria oceny, w tym między innymi
efektywność naukową, wyniki egzaminów na aplikacje,
a także opinie pracodawców oraz losy absolwentów.
***
W dniu 16 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji
odbył się webinar z Prof. Toddem A. Bergerem z Syracuse
College of Law, wykładowcą prawa karnego oraz dyrektorem
Criminal Defense Clinic. Wydarzenie zostało zorganizowane
w ramach projektu „Prawo do obrony – standardy krajowe
i międzynarodowe”, realizowanego przez członków Koła
Nauk Penalnych Iure et Facto pod opieką naukową dr Martyny
Kusak.
***
W dniu 5 czerwca 2017 r. o godzinie 15.30 odbył się wykład
Pana Profesora Charlesa Szypszaka z Uniwersytetu Karoliny
Północnej w Chapel Hill (USA) zatytułowany American Real
Property Conveyance and Registration: Local Government
Registrars and Private Markets. Profesor Charles Szypszak
jest wykładowcą Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel
Hill (USA). Wcześniej był dyrektorem firmy w New
Hampshire, gdzie doradzał w kwestiach związanych
z nieruchomościami i sprawami gospodarczymi.
***
W dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 odbyło się
seminarium zorganizowane przez Katedrę Teorii i Filozofii
Prawa, w ramach którego z wykładem wystąpił profesor
Jerzy Zajadło, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa
i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Jerzy Zajadło
zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. Sędziowie
i niewolnicy.
***
W dniu 9 czerwca 2017 r. w Collegium Iuridicum Novum
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.
„Republicyzacja zadań publicznych" zorganizowana przez
Katedry: Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
oraz Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu. Podczas konferencji
referaty wygłosili m.in. pracownicy Katedry Prawa
Administracyjnego Uniwersytetu w Poczdamie, w tym
Prof. Dr. Hartmut Bauer. Konferencja odbyła się z udziałem
tłumacza języka niemieckiego.
***
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ELSA Poland w kadencji 2016/17. Sekretarzem Generalnym
Zarządu Krajowego ELSA Poland została natomiast
Karolina Partyka, studentka IV roku polsko-niemieckich
studiów wspólnych.
***
Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet otrzymał z
Santander Universidades środki finansowe z przeznaczeniem
na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają
się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi
wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Termin składania wniosków upłynął 31 maja br.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 9/2016-2017 (1458)
z dnia 27 czerwca 2017 r.:
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Komunikaty.
3. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu dr. Pawłowi
Danielowi stopnia doktora habilitowanego.
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr
Iwony Sepioło-Jankowskiej i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji
i recenzenta) w tym postępowaniu.
5. Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa:
a) mgr Magdalenie Błaszyk,
b) mgr. Grzegorzowi Grupie,
c) mgr. Tomaszowi Lewandowskiemu.
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia
recenzentów rozpraw doktorskich:
a) mgr Anity Kubanek,
b) mgr. Mateusza Łaskiego,
c) mgr. Rafała Łukasiewicza,
d) mgr. Miłosza Malagi,
e) mgr. Dominika Matczaka,
f) mgr Agnieszki Narożniak,
g) mgr. Szymona Paciorkowskiego,
h) mgr. Filipa Rakiewicza,
i) mgr Małgorzaty Ratajczak,
j) mgr. Łukasza Sokołowskiego,
k) mgr Joanny Zajączkowskiej.
7. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba
Jaraczewskiego.
8. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia niektórych
czynności w przewodzie doktorskim mgr. Szymona
Paciorkowskiego.
9. Uzupełnienie składu Komisji do przeprowadzenia
niektórych czynności w przewodzie doktorskim mgr.
Krzysztofa Ptaszyka.
10. Powołanie Komisji Doktorskiej Rady Wydziału dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Roberta
Kamina.
11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Aleksandra
Gadkowskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora, powołanie
Komisji
Doktorskiej
Rady
Wydziału
dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz ustalenie przedmiotów egzaminów

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia
egzaminów
doktorskich
mgr.
Aleksandra Gadkowskiego.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marii
Jędrzejczak, 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 Marii
Jędrzejczak.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Władysława
Jóźwickiego,
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
oraz
wyznaczenia
recenzentów
mgr.
Władysława
Jóźwickiego.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Kudry,
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 Anny
Kudry.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Kaliksta
Nagela, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej,
wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego
rozprawy, 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. Kaliksta Nagela.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny
Połczyńskiej,
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 Anny
Połczyńskiej.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa
Różańskiego,
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.
Krzysztofa Różańskiego.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Konrada
Różowicza, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej,
wyznaczenie
promotora,
powołanie
Komisji
Doktorskiej Rady Wydziału dla przeprowadzenia
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19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

niektórych czynności w przewodzie doktorskim oraz
ustalenie przedmiotów egzaminów doktorskich
i
powołanie
komisji
egzaminacyjnych
do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Konrada
Różowicza.
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Aleksandry
Rytelewskiej,
zatwierdzenie
tematu
rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego
rozprawy,
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.
Aleksandry Rytelewskiej.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie umorzenia
przewodu doktorskiego mgr Izabeli Pużyckiej
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Kierownika Katedry Doktryn PolitycznoPrawnych i Filozofii z działalności w dziedzinie badań
naukowych, kształcenia nauczycieli akademickich oraz
dydaktyki.
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas
określony:
a) prof. dr. hab. Zdzisława Kędzi na stanowisku
profesora zwyczajnego,
b) prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego na stanowisku
profesora zwyczajnego,
c) prof. dr. hab. Zdzisława Niedbały na stanowisku
profesora zwyczajnego,
d) prof. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej na
stanowisku profesora zwyczajnego,
e) prof. dr hab. Teresy Rabskiej na stanowisku
profesora zwyczajnego,
f) prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz
na stanowisku profesora zwyczajnego,
g) prof. UAM dr hab. Zbigniewa Janku na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia prof. UAM dr. hab. Michała Skąpskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia dr. Igora Nestoruka na
stanowisku
adiunkta.
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr.
Sławomira Pawłowskiego na stanowisku starszego
wykładowcy.
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr
Patryka Filipiaka na 1/12 etatu na stanowisku adiunkta.
Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków
o udzielenie płatnego urlopu naukowego w I semestrze
w roku akademickim 2017/2018 dr Natalii Buchowskiej.
Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania na
Wydziale Prawa i Administracji Kierowników Katedr
i Zakładów od 1 września 2017 r.
Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania
Kierownika Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.
Przyjęcie warunków konkursu oraz powołanie komisji
konkursowej:
a) na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Nauk
Ekonomicznych,

b)

na jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
oraz na jedno stanowisko adiunkta w Zakładzie
Postępowania Cywilnego,
c) na jedno stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Pracy i Prawa Socjalnego.
31. Nagroda specjalna dla nauczycieli akademickich
legitymujących
się
najwyższym
wskaźnikiem
efektywności w roku 2016.
a) zatwierdzenie minimalnej liczby publikacji, którą
kandydaci przedstawiają w konkursie,
b) wyłonienie kandydatów do nagrody.
32. Wysunięcie wniosków o Nagrody Rektora dla
nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe,
dydaktyczne lub organizacyjne w roku 2016.
33. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków o
przyznanie stypendium naukowego Rektora dla
nauczycieli akademickich w roku 2017 r.
a) jeden wniosek o stypendium naukowe dla
profesora,
b) dwa wnioski o stypendium naukowe dla
adiunktów.
34. Powołanie Sądu Konkursowego w Konkursie im.
Profesora Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace
magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
obronione w roku akademickim 2016/2017.
35. Wnioski o przyznanie Medalu UAM dla najlepszych
absolwentów.
36. Zatwierdzenie wniosków do stypendiów ufundowanych
przez Santander Universidades.
a) stypendium dla doktoranta,
b) stypendium dla studentów
37. Zmiany w programach studiów:
a) na kierunku administracja,
b) na kierunku prawo,
c) na kierunku prawo europejskie,
d) na kierunku prawno-ekonomicznym,
e) na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie.
37. Listy przedmiotów do wyboru
a) na kierunku prawo i prawo europejskie,
b) na kierunku prawo prowadzonym wspólnie przez
Wydział
Prawa
i
Administracji
UAM
i Wydział Prawa EUV,
c) na kierunku zarządzanie,
d) na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie.
38. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 72/2010-2011 Rady
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
studiowania na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
39. Uzupełnienie listy przedmiotów w języku obcym na rok
akademicki 2017/2018 w ramach AMU-PIE.
40. Zmiana programu studiów doktoranckich od roku
akademickiego 2017-2018.
41. Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego na
Wydziale Prawa i Administracji.
42. Zasady
przyznawania
zwiększenia
stypendium
doktoranckiego z dotacji projakościowej na studiach
doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
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43. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany programu
Studiów Podyplomowych Prawa Restrukturyzacyjnego
i Upadłościowego.
44. Zatwierdzenie planu finansowego Wydziału Prawa
i Administracji na rok kalendarzowy 2017.
45. Wolne głosy.
46. Zamknięcie posiedzenia.
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