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Egzemplarz bezpłatny

redakcją dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej z Katedry Prawa
Konstytucyjnego. Zamierzeniem UN Women jest włączenie
studentów, pod opieką merytoryczną pracowników nauki,
w inicjatywy pogłębiające wiedzę oraz zdolności z zakresu
ochrony praw człowieka. Cel ten ma wymiar praktyczny,
gdyż
służy
przygotowaniu
kolejnego
pokolenia
odpowiedzialnego za stanowienie oraz implementację prawa
z zakresu równości płci. Niniejsza publikacja jest efektem
uczestnictwa studentek, tj. Estery Derdy, Luizy Nadstazik
i
Kasadnry
Wenderskiej
wraz
z
dr
Julią
Wojnowską-Radzińską w międzynarodowym projekcie
badawczym pt. „Global Gender Equality Constitutional
Database” prowadzonym właśnie w ramach UN Women.

KOMUNIKATY

8 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali Epsilon Collegium
Iuridicum Novum odbył się zorganizowany przez Katedrę
Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM wykład prof. Giorgio
F. Colombo z Uniwersytetu w Nagoi pt. „Recent trends and
developments in International Commercial Arbitration".
Profesor
Colombo
jest
specjalistą
z
zakresu
międzynarodowego arbitrażu handlowego i alternatywnych
metod rozwiązywania sporów, członkiem wielu towarzystw
i rad naukowych, założycielem Włosko-Japońskiego
Stowarzyszenia Komparatystyki Prawniczej.
***
W dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w Auli Profesora
Zygmunta Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum
odbył się wykład otwarty dr. hab. Marka Wrońskiego,
prof. nadzw. PWSZ w Kaliszu zatytułowany „Plagiaty
w naukach prawnych oraz w praktyce prawniczej.”
Wykładowca, dr hab. Marek Wroński z zawodu jest lekarzem
– anestezjologiem, od 20 lat zajmuje się problemami patologii
nauki, rzetelności naukowej oraz przypadkami naruszania
praw autorskich w szkolnictwie wyższym. Pełnił funkcję
między
innymi
Rzecznika
Rzetelności
Naukowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2008 – 2013), był
członkiem Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest absolwentem
studiów podyplomowych w zakresie „Ochrony własności
intelektualnej” na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykład został zorganizowany z inicjatywy Dziekana
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Romana
Budzinowskiego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia
Absolwentów
UAM
Wicemarszałka
Województwa
Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka.
***
We wtorek, 5 grudnia 2017 r., w Collegium Minus
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, już po raz
dziewiętnasty wręczono stypendia im. dra Jana Kulczyka.
Dofinansowanie otrzymało czworo studentów oraz czworo
doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także
pięćdziesięcioro studentów UAM z Ukrainy. Stypendia
przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne
osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.
Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.
W tym roku wśród laureatów stypendium znalazły się dwie
studentki Wydziału Prawa i Administracji - Liudmyla
Malinovska i Marta Sysiuk. Laureatkom serdecznie
gratulujemy!
***
Mamy przyjemność poinformować, że na stronie
internetowej UN Women, agendy Organizacji Narodów
Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia
Kobiet
(http://constitutions.unwomen.org/en/resources)
ukazała się publikacja studentek naszego Wydziału pod
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Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Komunikaty.
Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie
postępowania
habilitacyjnego
dr Elżbiety Hryniewicz-Lach i wyznaczenia trzech
członków komisji (w tym sekretarza komisji
i recenzenta) w tym postępowaniu.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie
prawa:
a) mgr. Filipowi Geburczykowi,
b) mgr Anicie Kubanek,
c) mgr. Szymonowi Paciorkowskiemu,
d) mgr. Michałowi Strzeleckiemu.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.
Piotra Sobańskiego.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza
Jaśkowiaka, 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
Jaśkowiaka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agaty
Langowskiej,
zatwierdzenie
tematu
rozprawy
doktorskiej, wyznaczenie promotora, powołanie
Komisji
Doktorskiej
Rady
Wydziału
dla
przeprowadzenia niektórych czynności w przewodzie
doktorskim oraz ustalenie przedmiotów egzaminów
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doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agaty
Langowskiej.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza
Pilarczyka, 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
Pilarczyka.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Joanna Haberko)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Kierownika Katedry Prawa Europejskiego
z działalności w dziedzinie badań naukowych,
kształcenia nauczycieli akademickich oraz dydaktyki.
(ref. Kierownik Katedry prof. dr hab. Aurelia Nowicka)
Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia
zatrudnienia Pani dr hab. Hanny Suchockiej na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na
stanowiskach profesora nadzwyczajnego.
a) dr. hab. Rafała Szczepaniaka,
b) dr. hab. Wojciecha Piątka,
c) dr hab. Anny Musiały,
d) dr. hab. Wojciecha Sawczyna,
e) dr. hab. Marcina Walasika,
f) dr. hab. Rafała Sikorskiego.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Wysunięcie jednej pracy doktorskiej i jednej pracy
habilitacyjnej do LIII Ogólnopolskiego Konkursu
„Państwa i Prawa”.
(ref. Dziekan prof. dr hab. Roman Budzinowski)
Uzupełnienie upoważnień nauczycieli akademickich
posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia
wykładów i przeprowadzania egzaminów.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany
w Regulaminie obowiązkowych praktyk studenckich na
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Małgorzata
Materniak-Pawłowska)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia
prowizorium
budżetowego
Wydziału
Prawa
i Administracji na rok 2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Uchwała Rady Wydziału w sprawie ustalenia wysokości
opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia, studia
jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe i kursy
w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.
(ref. Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak)
Sprawozdanie Zespołu ds. Ocen Prac Dyplomowych.
(ref. Przewodnicząca Zespołu prof. dr hab. Aurelia
Nowicka)
Wolne głosy.
Zamknięcie posiedzenia.
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