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wydział pedagogiki, psychologii i socjologii

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zor-
ganizował 15 grudnia 2018 r. Wykład Mistrzów, który wy-
głosił prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, kierownik Katedry 
Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersyte-
tu Łódzkiego, wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki 
twórczości. Podczas wykładu pt. Pedagogika twórczości, 
prelegent przybliżył słuchaczom system pojęć z zakresu 
pedagogiki twórczości, zapoznał ze sposobem badania pro-
blemów wychowania do twórczości i kreatywności, pomocy 
w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kultu-
ralnej. Ukazał edukacyjne konteksty rozwoju kreatywności 
pedagogicznej oraz metodyczne uwarunkowania kształto-
wania twórczych postaw dzieci. Dodatkowo zaprezento-
wał dane dotyczące pracy z dzieckiem w kierunku rozwoju 
jego kreatywności oraz budzenia wrażliwości estetycznej 
wobec sztuki wysokiej i popularnej, wobec różnych formy 
ekspresji artystycznej.

Kolejny wykład z cyklu Wykłady Mistrzów odbył się 
w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

11 stycznia 2019 r., pt. Nowy model kształcenia nauczy-
cieli wczesnej edukacji. Założenia teoretyczne, standardy 
kształcenia, tryb i forma kształcenia. Wygłosiła go prof. 
dr hab. Bożena Muchacka, kierownik Katedry Pedagogi-
ki Przedszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. 

W swoim wystąpieniu prelegentka skupiła się na ta-
kich wątkach problemowych jak: profesjonalny rozwój 
nauczyciela, podmiotowe i zewnętrzne ograniczenia roz-
woju zawodowego nauczycieli wczesnej edukacji oraz 
bariery i ograniczenia refleksyjnego rozwoju nauczycieli 
tego szczebla kształcenia. Przedstawiła także filary kon-
cepcji kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, diagnozę obecnego stanu ich kształ-
cenia oraz propozycję zmian w tym zakresie wynikającą 
ze spotkań diagnostycznych. W końcowej części wykładu 
jego autorka przybliżyła słuchaczom założenia teore-
tyczne nowego modelu kształcenia nauczycieli wczesnej 
edukacji i procedury ich realizacji.

Oba wykłady skierowane były do pracowników naukowo-
-dydaktycznych, studentów studiów podyplomowych oraz 
studentów pierwszego i drugiego stopnia. Po zakończeniu 
każdego z wykładów odbyła się rzeczowa dyskusja na te-
mat podjętej w nich problematyki.

Mirosława Nyczaj-Drąg

wydział pRawa i adMiNisTRacji
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Prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia  WPA UZ,  
dr Piotr Mysiak, doceniony przez agencję Komisji 
Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, iż prodziekan ds. nauki 
i jakości kształcenia WPA UZ, dr Piotr Mysiak, został eks-
pertem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA). Jest to agencja Komisji Europej-
skiej, która zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi 
m.in. na edukację, kulturę, sektor audiowizualny, sport czy 
aktywność obywatelską. Jej misją jest wspieranie Komisji 
Europejskiej w realizacji i prowadzeniu projektów oraz fun-

duszy we wspomnianych 
obszarach. Jednym z naj-
bardziej znanych progra-
mów EACEA jest Erasmus+ 
promujący wymianę mię-
dzynarodową w szkolnic-
twie wyższym. To właśnie 
w tym zakresie doceniono 
kwalifikacje dr. P. Mysia-
ka, który weźmie udział 
jako niezależny ekspert 
już w najbliższej sesji 
oceny projektów zgłoszo-
nych do konkursu w 2019 
r. Erasmus+ Capacity Buil-
ding in the Field of Higher 
Education (EAC/A03/2018). Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
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Wykłady prof. Ivana Pankevycha na Ukraińskim  
Wolnym Uniwersytecie w Monachium

Miło nam poinformować, że w dniach od 19 listopa-
da do 6 grudnia 2018 r. dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ 
z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPA UZ przebywał jako 

profesor wizytujący na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie 
w Monachium. Warto wspomnieć, że ten założony w 1921 r. 
uniwersytet jest jedną z najstarszych prywatnych uczelni 
wyższych w Niemczech. Składa się on z trzech wydziałów 
i na podstawie Decyzji Ministerstwa Edukacji Bawarii Nr XI 
60710 z dnia 16 września 1950 r. posiada uprawnienia do 
nadawania stopni magistra, doktora i doktora habilitowa-
nego. Tym bardziej więc trzeba podkreślić, że pan profe-
sor Pankevych przebywał w tej uczelni na zaproszenie jej 
Rektora - profesor Marii Pryshlak. W ramach swojej wizyty 
prof. Ivan Pankevych przeprowadził szereg wykładów doty-
czących prawa wyborczego i systemów wyborczych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej dla studentów kierunku 
„Prawo” na Wydziale Nauk Państwowych i Ekonomicznych 
wymienionego Uniwersytetu.

Joanna Markiewicz-Stanny
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Debata Mediacje dla biznesu

17 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata pt. Mediacje 
dla biznesu. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Lubu-

skie Centrum Arbitrażu i Mediacji, które zaprosiło zielono-
górski WPA do współpracy. Mediacje jako sposób rozwiązy-
wania sporów stanowią jeden z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się elementów systemu prawa polskiego cie-
sząc się coraz większą popularnością zwłaszcza w obrocie 
gospodarczym. Wobec sformalizowanego, kosztownego, 

a często długotrwałego postępowania sądowego elastycz-
ność i możliwość szybkiego zakończenia sprawy w drodze 
mediacji jest dla biznesu niejednokrotnie użyteczną alter-
natywą. Stąd też zaproszenie do debaty zostało skierowa-
ne do przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawie-
dliwości, mediatorów oraz innych interesariuszy mediacji 
gospodarczych w województwie lubuskim. 

Gwarantem odpowiedniego poziomu merytorycznego 
tego wydarzenia były wystąpienia eksperckie. W ramach 
debaty w roli ekspertów wystąpiło dwóch pracowników Ka-
tedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Kom-
paratystyki Prawa Prywatnego WPA. Dr Rafał Wrzecionek 
wygłosił referat pt. Mediator i profesjonalni pełnomocnicy 
w postępowaniu mediacyjnym w sprawach gospodarczych. 
Z kolei dr Magdalena Skibińska swoje wystąpienie poświęci-
ła Zawarciu ugody mediacyjnej w sprawach gospodarczych 
i jej zatwierdzeniu. Swoim doświadczeniem w zakresie 
omawianej tematyki podzielili się z uczestnikami również 
dr Tomasz Antoszek z SWPS w Poznaniu jako moderator de-
baty oraz dr hab. Joanna Mucha z UAM, która szczegółowo 
omówiła problematykę zdatności ugodowej i wszczęcia po-
stępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych. 

Zaprezentowana tematyka oraz poruszone problemy 
wzbudziły ożywioną dyskusję wśród przedsiębiorców oraz 
mediatorów. Pozwoliły też na wymianę opinii i doświad-
czeń przez różne środowiska zainteresowane szerzeniem 
wiedzy o mediacji jako alternatywnej metodzie rozwiązy-
wania sporów gospodarczych.

Joanna Markiewicz-Stanny

Europejska komparatystyka prawa prywatnego

22 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyło się 2. Międzynarodowe 
seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa 
prywatnego „Iura privata in comparatione”. Gospodarzem 
debaty na naszym Uniwersytecie była Katedra Prawa Cy-
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wilnego, Postępowania Cywilnego oraz 
Komparatystyki Prawa Prywatnego. 
Projekt powstał z inicjatywy kierow-
nika Katedry – Arkadiusza Wudarskie-
go i jest realizowany przy współpracy 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z Euro-
pejskim Uniwersytetem Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. W tym roku do 
seminarium dołączyli przedstawiciele 
Uniwersytetu w Konstancji oraz Kate-
dry Prawa Gospodarczego, Transporto-
wego i Ubezpieczeniowego Uniwersy-
tetu Szczecińskiego.

Celem seminarium jest wymiana 
wiedzy i doświadczenia w zakresie 
prawa prywatnego pomiędzy naukow-
cami pochodzącymi z różnych europej-
skich ośrodków badawczych. Dyskusja 
ma charakter prawnoporównawczy 
i stanowi płaszczyznę do weryfikacji 
wyników prowadzonych badań w śro-
dowisku międzynarodowym. W tego-
rocznych obradach udział wzięli przed-
stawiciele Niemiec, Austrii, Polski, 
Czech, Rosji i Ukrainy. 

W ramach seminarium odbyły się 
dwa panele tematyczne. Pierwszy 
z nich, Culpa in contrahendo – Anali-
za transgraniczna i komparatystyczna, 
dotyczył odpowiedzialności za niewy-
pełnienie zobowiązań, które zostało 
spowodowane przyczynami poprzedzającymi zawarcie 
umowy. W ramach tej części swoje referaty wygłosili: 
Michael Stürner (Konstancja), który omówił uregulowa-
nia prawne dotyczące tej instytucji w europejskim pra-
wie prywatnym, Romana Cierpiał-Magnor (Wiedeń), która 
wskazała różnice dotyczące przyporządkowania tej kon-
strukcji w prawie austriackim i polskim oraz Magdalena 
Wasylkowska-Michór z naszego Uniwersytetu, która przed-
stawiła kwestię winy w kontraktowaniu w prawie kolizyj-
nym. Drugi panel poświęcony był natomiast zagadnieniu 
odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki drogowe 
za granicą w odniesieniu do wyzwań, jakie te zdarzenia 
wywołują w praktyce sądowej. Swoimi doświadczenia-

mi w powyższym zakresie z perspektywy swojego prawa 
ojczystego podzielili się: Filip Melzer (Ołomuniec), Iana 
Berger (Irkuck/Zielona Góra), Helena i Yevgen Harutonov 
(Odessa), Paweł Sikora (Frankfurt nad Odrą/Zielona Góra) 
oraz Dorota Ambrożuk (Szczecin). Obrady prowadzone były 
w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Re-
feratom towarzyszyła ciekawa dyskusja komparatystyczna 
zwłaszcza w zakresie przedkontraktowych obowiązków 
informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumentów oraz 
sposobów ustalania wysokości odszkodowania za wypadki 
w różnych europejskich porządkach prawnych.

Paweł Sikora
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wydział zaMiejscowy w sUlechowie

XV edycja konferencji Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec – świat energii jutra
Polityka energetyczna oraz najnowsze technologie 
w energetyce

Pod koniec listopada 2018 r. odbyła się XV edycja konfe-
rencji Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat 
energii jutra, której gospodarzem oraz jednym z organiza-
torów był Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego.

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, 
a w niej wyzwania dla regionów, kierunki zwrotu energe-
tycznego w Brandenburgii oraz zarys Polityki energetycz-
nej Polski do 2040 r., to tematy pierwszej sesji XV, jubile-
uszowej, polsko-niemieckiej konferencji.

Jak co roku w konferencji uczestniczyli przedstawicie-
le województwa lubuskiego, Kraju Związkowego Bran-
denburgia, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy 
z obu stron granicy. Szczególnymi gośćmi jubileuszowego 
spotkania byli m.in. przedstawiciel Dyrekcji Generalnej 
ds. Energii Komisji Europejskiej, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Bran-
denburgia oraz dyrektor Departamentu Elektroenergety-
ki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii RP. Konferencję 
prowadzili - Marian Babiuch (LTnRRE) oraz Harald Bock 
(EDIS AG).


