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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 marca 2022 r.  

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w trybie stacjonarnym. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej Wydziału. 

2. Komunikaty. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Rady Naukowej Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie 

powołania komisji skrutacyjnej.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji przez Dziekana strategii Wydziału. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych 

mgr. Kacprowi Mincewiczowi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian programu niestacjonarnych studiów na 

kierunku prawo jednolite studia magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od 

roku akademickiego 2022/2023.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian programu niestacjonarnych studiów na 

kierunku prawo Internetu i ochrony informacji studia I stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian programu niestacjonarnych studiów na 

kierunku prawo służb mundurowych studia I stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian programu stacjonarnych studiów na 

kierunku administracja studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu niestacjonarnych studiów na 

kierunku administracja studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian programu stacjonarnych studiów na 

kierunku administracja studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu niestacjonarnych studiów na 

kierunku administracja studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian programu studiów na kierunku prawo 

medyczne studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku 

akademickiego 2022/2023.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Prawo 

Oświatowe.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Prawo 

Konsumenckie w Praktyce. 

17. Zatwierdzenie protokołu z dnia 11 marca 2022 r. (posiedzenie poświęcone publicznej 

obronie rozprawy doktorskiej mgra Jana Uniejewskiego). 

18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US 

/-/ 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 


