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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji  

 Uniwersytetu Szczecińskiego 
 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji,  

które odbędzie się 17 grudnia 2021 r.  

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w trybie zdalnym. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału. 

2. Komunikaty. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kaczmarzyka  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Piotra Lewandowskiego 

i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jana Uniejewskiego  

i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US 

o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dra hab. Przemysława 

Kledzika. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zgłoszenia monografii habilitacyjnej dra hab.  

Przemysława Kledzika do LVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace 

habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych organizowanego przez Redakcję 

„Państwa i Prawa”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zgłoszenia rozprawy doktorskiej dr Dominiki 

Skoczylas do LVII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace habilitacyjne  

i doktorskie z dziedziny nauk prawnych organizowanego przez Redakcję „Państwa 

i Prawa”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa 

Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana Wydziału Prawa  

i Administracji US do Rektora US o zwiększenie wartości udziału jednostkowego bądź 

sumy wartości udziałów jednostkowych (Pu) uwzględnianych w ocenie okresowej 

nauczycieli akademickich w ramach parametru A (działalność badawcza).  
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych ustalonych dla 

studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w roku akademickim 

2021/2022.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych ustalonych dla 

studentów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku administracja w roku 

akademickim 2021/2022.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych 

Ubezpieczenia Społeczne – Aspekty Prawne.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów 

podyplomowych Prawo Zatrudnienia.  

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US 

(-) 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 


