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WYKŁAD PROFESORA  
A. WUDARSKIEGO  

W TIBILISI W RAMACH 
PROGRAMU BEKKERA 

(NAWA)

o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne 
tej wiedzy w działalności zawodowe związanej z ich kie-
runkiem” odnosi się do dyscyplin naukowych, do których 
został przyporządkowany kierunek. Tak więc kierunek 
studiów powinien być przyporządkowany tylko do tych 
dyscyplin naukowych, które stanowią jego teoretyczne 
podstawy, co nie przeszkadza uwzględnianiu w koncepcji 

kształcenia i w konsekwencji w założonych dla kierunku 
efektach uczenia się treściach programowych kompeten-
cji z zakresu innych dyscyplin naukowych, które stanowią 
niezbędny kontekst dla prowadzenia badań naukowych lub 
zastosowań wiedzy w zakresie dyscyplin, do których został 
przyporządkowany kierunek. 

W ramach projektu naukowego (realizowanego w zakre-
sie programu Bekkera - NAWA) profesor naszej uczelni – Ar-
kadiusz Wudarski – wygłosił 4 maja 2021 r. wykład na Uni-
wersytecie w Tibilisi (Business and Technology University). 
Na zaproszenie Pani Rektor Nino Enukidze oraz kierownika 

centrum badań naukowych profesora Zviad Gabisonia nasz 
stypendysta przestawił sytuację prawną ojca biologicznego 
w erze nowych technologii. Wystąpienie miało charakter 
porównawczy i koncentrowało się na prawie niemieckim, 
polskim i szwajcarskim. Tematyka wykładu wiąże się z za-
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kresem badań prowadzonych obecnie przez A. Wudarskie-
go w ramach projektu NAWA na Uniwersytecie w Zurichu, 
a także koresponduje z profilem badań jednostki goszczą-
cej.

Wykład miał charakter otwarty i był przeprowadzony on-
line. Wzięli w nim udział zarówno gruzińscy profesorowie 
prawa reprezentujący różne ośrodki akademickie, jak rów-
nież młodzi pracownicy naukowi, studenci, a także praw-
nicy komisji parlamentu gruzińskiego. Wśród słuchaczy byli 
również naukowcy z innych krajów. Wykład przyczynił się 
do rozpowszechnienie wyników badań oraz rozszerzył per-
spektywę porównawczą o prawo i doświadczenie gruziń-

skie. Wynikiem tej współpracy będzie wspólna publikacja 
naukowa dotycząca pozycji prawnej ojca biologicznego.

Informacja o wykładzie znajduje się na stronie ośrodka 
goszczącego: 

BTU - Business and Technology University- BTU 
ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტის პროფესორის 
ლექციას უმასპინძლებს 

NAWA


