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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 25 lutego 2022 r.  

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w trybie zdalnym. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału. 

2. Komunikaty. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dr Ewy Kowalewskiej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  

o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dra hab. Marka Tkaczuka. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Złotego  

za Długoletnią służbę  dr. hab. Krzysztofowi Wesołowskiemu, prof. US. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Banaszak-

Grzechowiak i dopuszczenia jej do publicznej obrony. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu 

Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie 

zaopiniowania utworzenia Zespołu Badawczego Filozofii, Teorii i Ekonomicznej Analizy 

Prawa. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej  

w uchwale nr 2/2022 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku dr Ewy 

Koniuszewskiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego. 

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

i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 

akademickim 2022/2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących 

kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących 

kandydatów na studia niestacjonarne dla kierunku administracja studia I i II stopnia na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 

2022/2023. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykładów ogólnouczelnianych na rok 

akademicki 2022/2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji w sprawie regulaminu praktyk. 

15. 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.  

16. 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. 

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

prawo ochrony zasobów naturalnych studia I stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uruchomienia niestacjonarnych studiów na 

kierunku administracja studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od 

roku akademickiego 2022/2023. 

19. 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. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów 

niestacjonarnych na kierunku administracja studia I stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023. 

21. Zatwierdzenie protokołów z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz z dnia 14 stycznia 2022 r. 

(posiedzenie zwykłe i posiedzenie poświęcone publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

mgra Macieja Kaczmarzyka). 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie posiedzenia. 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US 

(-) 

 Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 


