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Wydział praWa i administracJi

__Kilka słów o dorobku Wydziału Prawa i Administracji...

Wydział Prawa i Administracji funkcjonuje zaledwie od 
kilku miesięcy, ale władze dziekańskie dokonały podsu-
mowania dorobku kadry naukowo-dydaktycznej jednostki 
w 2014 r. Aczkolwiek tylko część tej aktywności miała afi-
liację UZ, to jednak warto przedstawić wynik dokonanej 
rekapitulacji, jako że dobrze świadczy on o potencjale Wy-
działu. Tak więc 34 pracowników WPiA opublikowało lub 
oddało do druku 13 książek i podręczników, 92 artykuły, 
studia i głosy, 1 tłumaczenie i 8 not lub recenzji. Osobne 
miejsce poświęcić należy konferencjom, a to dlatego, że 
dwa takie przedsięwzięcia mamy już za sobą. Pierwszym 
była otwierająca działalność Wydziału międzynarodowa 
konferencja Edukacja prawnicza w Europie zorganizowa-
na w dniach 30.09-02.10.2014 r., drugim zaś współorgani-
zowana z Instytutem Politologii ogólnopolska konferencja 
Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne, 
która odbyła się w dniach 16-17.10.2014. Ten wysiłek in-
telektualny i organizacyjny wpisuje się w łączną liczbę 
36 konferencji, w których wzięli aktywny udział pracow-
nicy WPiA, a do tego wspomnieć wypada o ich członko-
stwie w 14 komitetach naukowych lub organizacyjnych. 
Wśród innych form działalności naukowej znalazły się re-
cenzje 6 projektów badawczych, a ponadto uczestnictwo  

w 16 projektach krajowych i międzynarodowych. W tym 
kontekście należy podkreślić, że szczególnym atutem jed-
nostki są szerokie kontakty, czego dowodem jest zasiadanie 
w 33 radach naukowych i kolegiach redakcyjnych, człon-
kowstwo w 41 towarzystwach naukowych, a także 26 form 
działalności eksperckiej. Ponadto, część pracowników jest 
aktywna poza granicami kraju, o czym świadczy spora liczba 
publikacji obcojęzycznych, 10 zagranicznych wykładów go-
ścinnych, a także wspomniany już udział w międzynarodo-
wych grantach lub zespołach badawczych. Pracownicy sa-
modzielni byli promotorami w 5 przewodach doktorskich, 
sprawują opiekę nad 7 doktorantami, pełnili rolę recenzen-
ta w 2 przewodach habilitacyjnych i 5 doktorskich, a także 
w jednym przypadku opiniowali nadanie tytułu doktora ho-
noris causa. W perspektywie rozwoju kadrowego szczegól-
nie cieszy uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez 
Jacka Sobczaka (o czym piszemy w tym numerze Miesięcz-
nika), który w ten sposób poszerzył grono pracowników sa-
modzielnych Wydziału. Pozytywnie zaskakuje również fakt, 
że na Wydziale działają już dwa studenckie koła naukowe, 
do których lada moment dołączy trzecie. Podsumowując 
powyższe, podkreślić trzeba, że sytuacja jest dynamiczna. 
Przedstawione dane nie uwzględniają wysiłków już pod-
jętych, a które zaowocują w nieco dalszej perspektywie, 
a więc na przykład intensywnych prac nad pełnym wdroże-
niem programu Erasmus, przygotowania nowych konferen-
cji, ofert studiów podyplomowych, czy też podejmowania 
starań o pozyskanie nowych grantów badawczych.
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__ anna urbańska
redaktor naczelna telewizji

Zachęcamy czytelników Miesięcznika Społeczności Aka-
demickiej „Uniwersytet Zielonogórski” do subskrypcji na-
szego kanału na YouTube:

https://www.youtube.com/user/UZETvideo

W tym miesiącu polecamy:

__O miłości i nie tylko
Z okazji Walentynek 
- święta zakochanych 
gośćmi Telewizji UZ byli 
autorzy książki „Intymnie. 
Rozmowy nie tylko o miło-
ści” -  prof. Zbigniew 
Izdebski - sekuolog, 
pedagog, wykładowca akademicki oraz Janusz Leon 
Wiśniewski - pisarz, autor wielu bestsellerów, takich jak 
„S@motność w sieci”, „Miłość oraz inne dysonanse” czy 
„Grant”.

http://www.tv.uz.zgora.pl/

__UZ otwiera nowe kierunki
Uniwersytet Zielonogór-
ski wciąż poszerza swoją 
ofertę kierunków studiów.
Biznes elektroniczny, 
efektywność energetycz-
na, literatura popularna 
i kreacje światów gier 
oraz filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, 
a także inżynieria bezpieczeństwa, czy wreszcie - od 
dawna zapowiadany - kierunek lekarski - to nowe kie-
runki studiów, którymi Uniwersytet zamierza zaintere-
sować tegorocznych maturzystów.

http://www.tv.uz.zgora.pl/index.php?uz-
-otwiera-nowe-kierunki

__Dzień Otwarty WEIiT
Roboty, gry 3D, czy 
pojazdy elektryczne - to 
wybrane propozycje, 
którymi Wydział Elektro-
techniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji UZ wabił 
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