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Zmiana porządku posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji  

 Uniwersytetu Szczecińskiego 

 
 

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

które odbędzie się 24 czerwca 2022 r. został zmieniony poprzez dodanie punktu 38.  

Aktualny projekt porządku posiedzenia jest następujący: 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału. 

2. Komunikaty. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie merytorycznego zaopiniowania wniosków  

o przyznanie nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne lub organizacyjne. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysunięcia kandydatów do nagrody Rektora dla nauczycieli 

akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania awansowego w odniesieniu  

do dr hab. Iwony Szymczak. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Mylokosty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Mirosławy Jesion. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi 

rozprawy doktorskiej – nauki prawne – w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy 

Jesion. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej – filozofia – w przewodzie 

doktorskim mgr Mirosławy Jesion. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego – język rosyjski –  

w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Jesion. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgra Michała Wojdały. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi 

rozprawy doktorskiej – nauki prawne – w przewodzie doktorskim mgra Michała 

Wojdały. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej – filozofia – w przewodzie 

doktorskim mgra Michała Wojdały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego – język angielski –  

w przewodzie doktorskim mgra Michała Wojdały. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgra Jakuba Idziorka. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi 

rozprawy doktorskiej – nauki prawne – w przewodzie doktorskim mgra Jakuba 

Idziorka. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej – ekonomia – w przewodzie 

doktorskim mgra Jakuba Idziorka. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgr Natalii Szok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi 

rozprawy doktorskiej – nauki prawne – w przewodzie doktorskim mgr Natalii Szok. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej – filozofia – w przewodzie 

doktorskim mgr Natalii Szok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego – język angielski –  

w przewodzie doktorskim mgr Natalii Szok. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

mgra Radosława Terleckiego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi 

rozprawy doktorskiej – nauki prawne – w przewodzie doktorskim mgra Radosława 

Terleckiego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej – filozofia – w przewodzie 

doktorskim mgra Radosława Terleckiego. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego – język angielski –  

w przewodzie doktorskim mgra Radosława Terleckiego. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dr Dominiki Skoczylas w IV edycji 

konkursu o nagrodę im. Mariana Rojewskiego na najlepszą prace inżynierską, 
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licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu  

i kryptologii. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka komisji dyscyplinarnej 

dla doktorantów.  

29. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka odwoławczej komisji 

dyscyplinarnej dla doktorantów.  

30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Prawa 

Cywilnego i Handlowego. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Tetiany Meszyńskiej 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów 

za granicą.   

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Komisji  

w postępowaniu nostryfikacyjnym dyplomu ukończenia studiów za granicą Tetiany 

Meszyńskiej. 
33. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Litewskiego na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu kursu 

Wprowadzenie do Metodologii Rozwiązywania Testów na Aplikacje.  

35. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych  

Cyberbezpieczeństwo. 

36. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych  

Prawo Sportowe. 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych  

Prawo Własności Intelektualnej. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i zatwierdzenia tematu pracy 

dyplomowej. 

39. Zatwierdzenie protokołów z: 22 kwietnia 2022 r., 13 maja 2022 r.  

40. Wolne wnioski. 

41. Zamknięcie posiedzenia. 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US 
(-) 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 


