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Egzemplarz bezpłatny

Kowala, Michalina Nadolna, a stypendium dla Doktoranta
otrzymał mgr Paweł Kwiatkowski.
***
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!
***
W dniach 4 – 10 września w Międzywodziu odbył się XXI
Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i
Administracji „Adapciak 2017” zorganizowany przez
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
***
Mamy przyjemność poinformować, iż w jednym z ostatnich
numerów prestiżowego czasopisma naukowego Journal of
Forensic Science (2016, Vol. 61 No. 3), opublikowany został
artykuł pt. Inter-Rater Reliability of Total Body Score – A
Scale for Quantification of Corpse Decomposition,
autorstwa M. Nawrockiej, K. Frątczak oraz Sz.
Matuszewskiego. Zaprezentowano w nim wyniki badań
zespołu naukowego kierowanego przez prof. UAM dra hab.
Szymona Matuszewskiego z Pracowni Kryminalistyki na
Wydziale Prawa i Administracji. Autorom gratulujemy!
***
W dniu 5 lipca w Obrzycku rozpoczęła się X
Międzynarodowa Letnia Szkoła Prawno-Humanistyczna
organizowana przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we
współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku – IGU
(Rosja) i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu –
SPbGU (Rosja).
Tegoroczna jubileuszowa X edycja Szkoły dotyczyła
problematyki „Własności intelektualnej w ujęciu polskim i
rosyjskim (prawo i praktyka)”. W programie szkoły
zaplanowane zostały referaty pracowników nauki zarówno
polskiej, jak i rosyjskiej, a także wystąpienia studentów.
***
W dniach 4 – 10 września w Międzywodziu odbył się XXI
Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i
Administracji „Adapciak 2017” zorganizowany przez
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
***
Z przyjemnością informujemy, że dwie spośród siedmiu
nagród i wyróżnień w konkursie Ministra Spraw
Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu
współczesnych stosunków międzynarodowych trafiło do
absolwentek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace absolwentek

KOMUNIKATY

Mamy przyjemność poinformować, iż Pan Prof. UAM dr
hab. Andrzej Gulczyński z Wydziału Prawa i Administracji
został wybrany na Prezesa Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk (PTPN). PTPN założony został w 1857
roku, a jego siedzibą jest Poznań. Towarzystwo skupia
obecnie kilkuset uczonych z całej Polski. Celem PTPN jest
praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach,
szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!
***
Mamy przyjemność poinformować, iż Pani dr hab. Joanna
Długosz
została
wybrana
na
członka
zarządu
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Stypendystów DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka
Centrala Wymiany Akademickiej). Serdecznie Gratulujemy!
***
W dniach 21-24 września 2017 r. odbył się Ogólnopolski
Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt.
„Nadużycie prawa procesowego cywilnego” w Kompleksie
Konferencyjnym „Olandia”.
***
29 września br. (piątek) o godz. 12.00 w Collegium Iuridicum
Novum odbędzie się Dzień studenta I roku na Wydziale
Prawa i Administracji:
 Auditorium Maximum – kierunek „Prawo”
 Aula prof. Ziembińskiego – kierunek „Administracja”
 Sala delta – „Kierunek prawno-ekonomiczny”
 Sala gamma – kierunek „Prawo europejskie”
 Sala epsilon – kierunek „Zarządzanie i prawo w
biznesie”
***
W dniach 25-26 września 2017 r. odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa pt. „ Konstytucja Stanów
Zjednoczonych Ameryki – teoria i praktyka” zorganizowana
przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego The American
Law Society.
***
Mamy przyjemność poinformować, że w dniach od 25
czerwca do 4 lipca 2017 r. doktorantka WPiA UAM Pani mgr
Sylwia Stryjkowska uczestniczyła w World Heritage Young
Professionals Forum. Wydarzenie towarzyszyło 41. sesji
Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która
odbywała się w Krakowie od 2 do 12 lipca br. Mgr Sylwia
Stryjkowska została wybrana jako jeden z 32 młodych
ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa. Serdecznie
gratulujemy.
***
Z przyjemnością informujemy, że 4 osoby z Wydziału Prawa
i Administracji otrzymały stypendia z Santander
Universitades dla studentów i doktorantów wyróżniającym
się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi
wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Stypendium dla Studenta otrzymali: Jacek Firlej, Michalina
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zostały wyłonione spośród 43 nadesłanych na tegoroczną 28.
edycję konkursu Ministra Spraw Zagranicznych.
Komitet Nagrody przyznał dla UAM:
 nagrodę drugiego stopnia
Hannie Wiczanowskiej za pracę magisterską pt.
„Wolność wypowiedzi jako ograniczenie dla
wolności sumienia i wyznania według standardów
strasburskich, amerykańskich oraz islamskich”,
napisaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UAM
pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kędzi;
 wyróżnienie:
Milenie Adamczewskiej za pracę magisterską pt.
„Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet
jako obowiązek państwa w świetle prawa
międzynarodowego i prawa polskiego”, napisaną w
Katedrze Prawa Konstytucyjnego UAM pod
kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kędzi
***
W dniach od 17 do 21 lipca w Lizbonie odbył się XXVIII
Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) “Peace based on
Human Rights”. W ramach Kongresu w zorganizowanym
przez dra Macieja Dybowskiego (UAM) i dr Verenę
Klappstein (Uniwersytet w Passau) w panelu roboczym “Is
there a ratio legis and if so, how many are there? The most
powerful method of legal reasoning uncovered” swoje
referaty, prócz samych organizatorów, przedstawili także
członkowie Katedry: prof. Marek Smolak (wraz z prof.
Teresą Chirkowską-Smolak z Instytutu Psychologii UAM),
prof. Marzena Kordela, dr Mikołaj Hermann i dr Michał
Krotoszyński.
***
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab.
Roman Budzinowski uprzejmie zaprasza na Uroczystość
związaną z wręczeniem dyplomów doktorskich i
habilitacyjnych, nagród Dziekana oraz w Konkursie im.
Kazimierza Kolańczyka, która odbędzie się 21 października
2017 r. o godz. 13.00 w Auditorium Maximum w Collegium
Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53
***
W dniu 27 października 2017 r. w Sali Lubrańskiego,
Collegium Minus UAM o godzinie 12:00 rozpocznie się
konferencja, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie
Księgi pamiątkowej Prof. UAM dr hab. Zbigniewowi Janku,
wieloletniemu
Kierownikowi
Katedry
Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji, Nauczycielowi,
Promotorowi ale i Wychowawcy dla pokoleń prawników i
administratywistów.
Pracownicy
Katedr:
Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji, jak i
Postępowania Administracyjnego z ośrodków naukowych w
całej Polsce postanowili docenić wkład Pana Profesora
Zbigniewa Janku w rozwój prawa administracyjnego i nauki o
administracji w Polsce, czego owocem jest Księga
pamiątkowa wydana dla uczczenia zasług Pana Profesora.
***
Na 29 Kongresie Prawa Rolnego, który odbył się w dniach
od 21 do 23 września br. w Lille (Francja) prof. dr hab.
Roman Budzinowski (Kierownik Katedry Prawa Rolnego),
został ponownie wybrany wiceprezydentem Europejskiego
Komitetu Prawa Rolnego (Comité Européen de Droit Rural).
Jednocześnie Władze tej organizacji naukowej, przy
aprobacie uczestników Kongresu, powierzyły organizację

kolejnego 30 jubileuszowego Kongresu prof. Romanowi
Budzinowskiemu. Kongres odbędzie za dwa lata we wrześniu
2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
***
14. W roku akademickim 2016/2017 posiedzenia Rady
Wydziału Prawa i Administracji UAM odbędą się w
następujących terminach:
 26 września 2017 r.
 24 października 2017 r.
 28 listopada 2017 r.
 19 grudnia 2017 r.
 23 stycznia 2018 r.
 20 luty 2018 r.
 20 marca 2018 r.
 24 kwietnia 2018 r.
 22 maja 2018 r.
 26 czerwca 2018 r.
 25 września 2018 r.
PORZĄDEK POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU
Porządek posiedzenia Rady Wydziału nr 10/2016-2017
(1459) z dnia 26 września 2017 r.
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
2. Komunikaty.
3. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o
nadanie tytułu profesora prof. UZ dr hab. Hannie
Paluszkiewicz.
(ref. Przewodniczący Zespołu prof. dr hab. Paweł
Wiliński)
4. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr
Barbary Janusz-Pohl i wyznaczenia trzech członków
komisji (w tym sekretarza komisji i recenzenta) w tym
postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
5. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr.
Witolda Płowca i wyznaczenia trzech członków komisji
(w tym sekretarza komisji i recenzenta) w tym
postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
6. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr
Agnieszki Pyrzyńskiej 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 przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Sobiech.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
8. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Edgara
Drozdowskiego, 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. Edgara
Drozdowskiego.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza
Henclewskiego, 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. Tomasza
Henclewskiego
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Jeziernej,
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 Sylwii
Jeziernej.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Adama Kozaka,
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. Adama
Kozaka.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza
Kozłowskiego, 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. Łukasza
Kozłowskiego.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Szymona
Kulmaczewskiego, 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. Szymona
Kulmaczewskiego.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Karola
Orszyńskiego,
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. Karola
Orszyńskiego.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry
Polewskiej, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

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
Aleksandry
Polewskiej.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny
Szczepańskiej,
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
Katarzyny Szczepańskiej.
(ref. prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Powołanie stałych komisji doktorskich Rady Wydziału
do przeprowadzania niektórych czynności w
przewodach doktorskich.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia dr. Witolda Płowca na stanowisku
starszego wykładowcy.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania p.o.
Kierownika Studiów Podyplomowych Studiów Służby
Zagranicznej i Międzynarodowej.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Rozstrzygnięcie konkursów:
a. na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym
doktora w Katedrze Nauk Ekonomicznych,
b. na stanowisko adiunkta ze stopniem naukowym
doktora habilitowanego w Katedrze Nauk
Ekonomicznych,
c. na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego,
d. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Postępowania
Cywilnego,
e. na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i
Prawa Socjalnego.
(ref. Przewodniczący Komisji prof. UAM dr hab.
Tomasz Nieborak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania
kandydatur do przyznania stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki
2017/2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania
kandydatur do przyznania stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki
2017/2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
Upoważnienie nauczycieli akademickich posiadających
stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów,
prac magisterskich oraz seminariów, a także do
przeprowadzania egzaminów.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska )
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24. Uzupełnienie listy przedmiotów do wyboru na kierunku
prawo prowadzonym wspólnie przez Wydział Praw i
Administracji UAM i Wydział Prawa EUV.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
25. Upoważnienie prof. UJ dr. hab. Włodzimierza Wróbla i
powołanie dr. hab. Justyna Piskorskiego do
współkierowania pracą magisterską Pani Katarzyny
Doroszewskiej.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
26. Wolne głosy.
27. Zamknięcie posiedzenia.
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