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NomiNacja PRofesoRsKa
Andrzej Tuchowski, muzykolog i kompozytor, jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył uzyskując dwa dyplomy z wyróżnieniem w zakresie teorii muzyki oraz kompozycji w klasie
Ryszarda Bukowskiego. W latach 1981-82 jako stypendysta
rządu brytyjskiego odbył muzykologiczne studia podyplomowe na uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania).
Stopień doktora (1988) oraz doktora habilitowanego (1997)
w zakresie muzykologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim w Castelfidardo, Włochy, 2000
(za Te lucis ante terminum na akordeon), uzyskał również wyróżnienia na dwóch kompozytorskich konkursach
krajowych: Warszawa 1984 (za Sygnały na zespół kameralny), Czechowice-Dziedzice 1991 (za Sonatę na akordeon). W dorobku ma też muzykę symfoniczną, kameralną,
chóralną, teatralną. Jego utwory na akordeon wielokrotnie wykonywane były w kraju i za granicą, m.in. w: Niemczech, Rosji, na Litwie, we Francji, Włoszech, Hiszpanii,
Chorwacji, USA.
Jest autorem czterech monografii oraz 80 artykułów
i rozpraw poświęconych problematyce estetycznej i techniczno-kompozytorskiej muzyki XIX i XX wieku, a publikowanych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii,
Szwecji i Rosji. Brał również czynny udział w ponad czterdziestu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych w ośrodkach polskich, a także
we Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii.
Dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1988, 1998), uhonorowany został również nagrodą
Związku Kompozytorów Polskich (Warszawa 2017) za ostatnią monografię pt. Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a eu-

Fot. Materiały prasowe Kancelarii Prezydenta RP

dr hab. Andrzej Tuchowski z Instytutu Muzyki UZ 7 marca
br. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na
profesora nauk humanistycznych

ropejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska
okresu międzywojennego, (Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego 2015). Monografia ta ukaże się w wersji angielskiej nakładem międzynarodowej firmy wydawniczej
PETER LANG (Frankfurt n. Menem/Londyn).

nowa habilitacja
dr Arkadiusz wudarski, prof. uz
Miło nam poinformować, że 31 stycznia 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu odbyło się kolokwium
habilitacyjne, podczas którego wykład z zakresu niemieckiego prawa cywilnego wygłosił profesor naszego Uniwersytetu
– Arkadiusz Wudarski. W wyniku tego postępowania Wydział
Prawa Uniwersytetu w Hamburgu nadał profesorowi A. Wudarskiemu nowe uprawnienia badawcze i dydaktyczne (venia legendi) z zakresu niemieckiego prawa cywilnego (BGB),

europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki prawa. Promotorem habilitacji naszego naukowca był profesor
Peter Mankowski, którego mieliśmy zaszczyt gościć z wykładami gościnnymi w murach naszej Uczelni.
Warto podkreślić szczególny wymiar tego osiągnięcia,
ponieważ jest to pierwsza habilitacja obcokrajowca z zakresu prawa cywilnego uzyskana na niemieckim Uniwersytecie od czasów drugiej wojny światowej.
Panu Profesorowi A. Wudarskiemu serdecznie gratulujmy
habilitacji i życzymy dalszych sukcesów!
Paweł Sikora
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Profil naukowy dr hab. Arka- a także Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program HOMING), Fundacji
diusza wudarskiego, prof. uz Współpracy Polsko-Niemieckiej, Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki oraz austriackich i niemieckich
Kierownik Katedry Polskiego programów wymiany naukowej (ÖAD, DAAD).
i Europejskiego Prawa PrywatneVisiting professor na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012/2013); Wigo oraz Komparatystyki Prawa ceprezes (2016–2019) oraz Sekretarz Generalny (2013–2016) Stowana Europejskim Uniwersytecie rzyszenia Polskich Humboldtczyków – Societas Humboldtiana PolonoViadrina we Frankfurcie nad Odrą rum; członek Rady Programowej czasopism: Rejent, Prawo Europejskie
(od 2010 r.), a także Katedry w praktyce, Comparative Law Review, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya
Prawa Cywilnego, Postępowania problemləri. Recenzent czasopism: Transformacje Prawa Prywatnego,
Cywilnego oraz Komparatystyki Przegląd Prawa i Administracji, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Problemy
Prawa Prywatnego na Uniwersy- Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
tecie Zielonogórskim (od 2014 r.),
Wykłady gościnne w Austrii, Azerbejdżanie, Gruzji, Niemczech, Polsce,
wcześniej grupy badawczej Rumunii, Słowacji, Szwajcarii. Publikacje naukowe w języku chorwackim,
europejskiego prawa prywat- czeskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. Staże i badania
nego i komparatystyki prawa naukowe na Uniwersytetach w Wiedniu, Osnabrück, Hamburgu oraz
w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010–2014). w Oxfordzie.
Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat
Biegły sądowych z zakresu prawa obcego. Opinie prawne dla niemiecoraz habilitacja z nauk prawnych na Uniwersytecie w Hamburgu (pro- kiego Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szczemotor: Prof. Dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego gólności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpieczeprawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparaty- niowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego
styki prawa; nabycie w Polsce uprawnień równoważnych wynikających międzynarodowego.
z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscypliZainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne, polskie i niena prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister mieckie prawo rodzinne rzeczowe, spadkowe, bankowe i ubezpieczefilologii germańskiej oraz pedagogiki; tłumacz przysięgły; adwokat.
niowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o notariacie, a także
Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w European europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.
Legal Studies Institute na Uniwersytecie w Osnabrück (2008–2010),

Odznaczenie Senatu RP
dla prof. Andrzeja Bisztygi
z WPiA
Niezmiernie miło nam poinformować, że dokonania badawcze pana
dr hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ,
kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ, zostały docenione na poziomie ogólnopolskim. Za
osiągnięcia naukowe na polu budowy
stosunków między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Kazachstanu
Marszałek Senatu RP uhonorował
naszego Profesora Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej “Dobro
Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”. Wręczenie Medalu nastąpiło
na posiedzeniu Senackiego Zespołu
Współpracy z Azją Środkową w gmachu Sejmu RP w sali Konstytucji
3 Maja w dniu 6 marca 2018 r. Medal
ten otrzymali także ambasador dr
Władysław Sokołowski i prof. Mukhit-Ardager Sydyknazarow z Kazachstanu. W opisywanym posiedzeniu
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Senator Kazimierz Kleina wręcza Profesorowi Andrzejowi Bisztydze
Medal Senatu Rzeczypospolitej (FOT. Z WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI)
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