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Rozszerzenie i zmiana porządku posiedzenia Rady Naukowej 

 

 

Uprzejmie informuję, że program posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US,  

które odbędzie się 12 lutego 2021 r. został rozszerzony i zmieniony: 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału. 

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Medali za Długoletnią Służbę. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych  

w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dra Adama Drozdka. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie  

doktorskim mgr Ewy Jędrzejewskiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  

z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia 

promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr. Piotra Wrony. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

nr 33/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  

z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia 

promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr Karoliny Rozmiarek. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do zespołu ds. dyscypliny nauki 

prawne Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych z dr. hab. prof. UŁ Łukaszem Korporowiczem. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej 

na prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr. Rafałem Kuligowskim. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów  

dr hab. prof. US Agnieszki Choduń na jednolitych studiach magisterskich na kierunku 

Prawo w roku akademickim 2020/2021. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowywania prac dyplomowych w językach obcych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji w sprawie procedury dotyczącej archiwizacji prac etapowych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji w sprawie realizowania zajęć seminaryjnych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

21. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. i z dnia 15 stycznia 2021 r.  

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia. 

 

dr hab.  Zbigniew Kuniewicz, prof. US 

 /-/ 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 


