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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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Uroczystość promocjI książki. Od lewej: Profesor Andrzej Gorgol
(Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UZ), Profesor Andrzej
Bisztyga (Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ), Dr Robert
Wysocki (Prodziekan WPiA UZ), Sala Konstytucji 3 maja, gmach Sejmu RP
(FOT. wpia)

Warto w tym miejscu poświęcić kilka słów na
omówienie prezentowanej w tak znamienitym
gronie książki Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne.
Jak napisał w słowie wstępnym prof. A. Bisztyga
inspiracją dla tej publikacji było polsko-kazachstańskie seminarium zorganizowane w 2015 r.
z okazji z 550. rocznicy istnienia kazachstańskiej
państwowości1. Jednocześnie trzeba podkreślić,
że było to wydarzenie wpisujące się już w pewną tradycję cyklu polsko - kazachstańskich seminariów organizowanych w Senacie RP. Pozornie
ten aspekt stosunków międzynarodowych może
się wydawać wąski i stanowić przedmiot badań głęboko
specjalistycznych. Jednak Kazachstan cieszy się rosnącym
zainteresowaniem badaczy jako lider Azji Centralnej i państwo, które w skali tego regionu najszerzej otwiera się na
kontakty zewnętrzne, w tym europejskie.
Świeżo wydana monografia jest o tyle interesująca, że
w sposób kompleksowy odnosi się do sposobu funkcjonowania
Republiki Kazachstanu, a także wprowadza element
komparatystyki badań nad ustrojem i historią obu państw.
W pierwszej kolejności traktuje o problemach ustrojowych,
ale podnosi również zagadnienia natury społecznej
i edukacyjnej. Ambitny cel w postaci kompetentnego, pełnego
opracowania tak szerokiej problematyki został osiągnięty
dzięki współpracy zespołu dziewiętnastu ekspertów z Polski
i Kazachstanu. Na wspomnienie zasługuje, że omawiana
tu książka stanowi efekty staży naukowych, jakie prof.
Andrzej Bisztyga odbył na kazachstańskich uniwersytetach
w Pawłodarze i Tałdy Kurganie. Należy podkreślić, że jest
to jedno z wielu pól aktywności naukowej Profesora, który
jest także ekspertem Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

senackiego zespołu uczestniczył Wicemarszałek Senatu
Bogdan Borusewicz, a przewodniczył mu Senator Kazimierz
Kleina. Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll i Jerzy Smoliński, przedstawiciele Ambasady
Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, działacze Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” z Prezesem Władysławem
Sokołowskim oraz liczni profesorowie i wykładowcy akademiccy z całej Polski. Podczas posiedzenia Zespołu odbyła
się prezentacja książek: Kazachstan-Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. nauk.
Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski – wydawnictwa Adam
Marszałek oraz Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo, red. nauk. Władysław Sokołowski, Mukhit-Ardager Sydyknazarov wydaną przez Stowarzyszenia
Współpracy Polska-Wschód. Prezentacji książek dokonali
dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Władysław Sokołowski. Obie
pozycje znakomicie wpisały się w okres obchodów 550-lecia Kazachstanu. Po prezentacji książek odbyła się dyskusja, którą zapoczątkowało wystąpienie Wicemarszałka
Senatu Bogdana Borusewicza. Następnie głos zabrali z-ca
Prezydenta m.st. Warszawy Witold Pahl, Prezes Józef Bryll,
Joanna Markiewicz-Stanny
prof. Jerzy Jaskiernia, Adam Marszałek i przedstawicielka
Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedzi dotyczyły zaprezentowanych książek, działalności stowarzyszeń, możliwości współpracy z Senackim Zespołem oraz współpracy 1 W tym zakresie odsyłamy do publikacji: A. Bisztyga: Seminarium polsko-kazachstańskie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, WarPolski z Kazachstanem.
szawa 2015 roku, Studia Orientalne Nr 2 (8) / 2015, s. 127 i nast.

Wydział Lekarski UZ
zarejestrowany w World
Directory of Medical Schools
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielo- Jest to bardzo ważna informacja dla naszych studentów,
nogórskiego został zarejestrowany w Światowym Katalogu ponieważ w przyszłości umożliwi im to nostryfikację dySzkół Medycznych (World Directory of Medical Schools). – plomu lekarza poza krajami UE, zwłaszcza w USA i w Kana-
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