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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 11 marca 2022 r.  

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w trybie zdalnym. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału. 

2. Komunikaty. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statusu profesora wizytującego.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statusu profesora wizytującego prof. dr. Goranowi 

Šimiciowi (Wydział Prawa Uniwersytetu "Vitez" w Bośni i Hercegowinie; Travnik). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statusu profesora wizytującego dr. hab. Istvánowi 

Ambrusowi (Wydział Prawa Uniwersytetu Eötvösa Loránda na Węgrzech; Budapeszt). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zawarcia umowy cywilnoprawnej  

z profesorem wizytującym prof. dr. Goranem Šimiciowem. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zawarcia umowy cywilnoprawnej  

z profesorem wizytującym dr. hab. Istvánem Ambrusowem. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zawarcia umowy cywilnoprawnej na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych z mgr. Arkadiuszem Krupą. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania limitu miejsc przyjęć na studia stacjonarne na 

kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku 

prawo jednolite studia magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku 

prawo Internetu i ochrony informacji studia I stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku 

prawo służb mundurowych studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się 

od roku akademickiego 2022/2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku 

prawo medyczne studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku 

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych studia II stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US 

(-) 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 


