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BEKKER NAWA -  
PROGRAM IM.  

MIECZYSŁAWA BEKKERA

O JAKOŚCI  KSZTAŁCENIA

czy historycznej w nauczaniu lub metod nauczania w za-
kresie tych przedmiotów, lecz traktują o podstawowych 
problemach pedagogiki lub psychologii.

Ostatnia kwestia wydaje się najtrudniejsza: meryto-
ryczne kryteria, które powinny spełnić prace dyplomowe 
na studiach pierwszego i/lub drugiego stopnia z uwzględ-
nieniem progresu kompetencji między poziomami stu-
diów. Istnieje powszechne przekonanie, że w środowisku 
w sposób intuicyjny, wynikający z akademickiej tradycji 
istnieje zgoda, co do zasad rozróżniających prace na stu-
diach pierwszego i drugiego stopnia. I tu praktyka poka-
zuje, że skonfrontowanie opinii w tym zakresie poszcze-
gólnych promotorów nie kończy się spójnymi i wspólnymi 
konkluzjami. W zasadzie każdy z nauczycieli akademic-

kich ma w jakiś sposób zdefiniowaną różnicę między pra-
cami dyplomowymi na obu poziomach kształcenia, ale 
zwykle wypowiedzi na ten temat rozpoczynają się od słów 
„u mnie praca licencjacka charakteryzuje się tym a tym, 
a praca magisterska tym a tym”. Przy czym oczekiwania 
każdego z promotorów dotyczą różnych preferowanych 
cech prac dyplomowych. Nierzadko w praktyce nie widać 
różnicy między pracami licencjackim a magisterskim. Wy-
pracowanie wspólnej i przestrzeganej definicji czym są 
w danej dyscyplinie lub subdyscyplinie naukowej kompe-
tencje zaawansowane - właściwe dla studiów pierwszego 
stopnia, a czym pogłębione - dla studiów drugiego stop-
nia, jest kluczowe z punktu widzenia prawidłowości pro-
cesu dyplomowania. 

Dr hab. Arkadiusz Wu-
darski, prof. UZ - kierownik 
Katedry Prawa Cywilnego, 
Postępowania Cywilnego 
oraz Komparatystyki Pra-
wa Prywatnego na Uni-
wersytecie Zielonogórskim 
w ramach programu im. M. 
Bekkera Narodowej Agen-
cji Wymiany Akademickiej 
(NAVA) od kilku miesięcy 
przebywa na Uniwersytecie 
w Zurichu, gdzie realizuje 
międzynarodowy projekt 
badawczy - Pozycja prawna 
ojca biologicznego w świe-
tle reformy prawa rodzin-
nego w Szwajcarii. Podejście komparatystyczne modelo-
wym rozwiązaniem dla Polski? 

W ramach projektu prof. Wudarski przeprowadził wykła-
dy gościnne z zakresu komparatystyki prawa rodzinnego 
w Instytucie Nauk Prawnych na szwajcarskim uniwersyte-
cie. Dotyczyły one między innymi zawarcia i rozwiązania 
małżeństwa oraz skutków prawnych z tym związanych. 
Wykłady obejmowały prawo polskie, szwajcarskie oraz 
niemieckie i miały charakter interdyscyplinarny. Uwzględ-
niono w nich specyfikę historyczno-społeczną porównywa-
nych porządków prawnych, a także dorobek Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka. W ramach wykładów poruszono 
szereg aktualnych i kontrowersyjnych zagadnień dotyczą-
cych chociażby skutków prawnych zaręczyn, małżeństw 
kościelnych, związków partnerskich, jednopłciowych 
związków małżeńskich, pozornych małżeństw i rozwodów, 
nieważności małżeństwa, a także przesłanek rozwodowych 
i alimentacyjnych. Rozwiązania prawne oceniono przede 
wszystkim z perspektywy dobra dziecka, ale także z kon-
tekście transgranicznym z uwzględnieniem reguł międzyna-
rodowego prawa prywatnego. Wykłady stanowią integralną 
część projektu NAWA, a jednocześnie idealnie wpisują się 
w trwającą właśnie w Szwajcarii debatę związaną z przy-
gotowaniami do referendum dotyczącego dopuszczalności 
małżeństw jednopłciowych.

Przebywając za granicą prof. A. Wudarski został tak-
że zaproszony do udziału w międzynarodowym projek-
cie prawnoporównaczym dotyczącym sytuacji prawnej 
związków konkubenckich – The Legal Status of De Facto 
Relationships. Badaniami kieruje prof. Jens Scherpe (Uni-
wersytet Cambridge) oraz dr Andy Hayward (Uniwersytet 
w Durham). W projekcie biorą udział eksperci z zakre-
su prawa rodzinnego reprezentujący ponad 40 porząd-
ków prawnych. Arkadiusz Wudarski jest odpowiedzialny 
za raport krajowy, dotyczący sytuacji prawnej w Polsce. 
Wyniki badań będą opublikowane w 2022 r. w monografii 
zbiorowej w wydawnictwie Intersentia, specjalizującym 
się w publikacjach z zakresu komparatystyki prawa ro-
dzinnego.
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Tematyka badań realizowanych przez prof. A. Wudar-
skiego wzbudziła także zainteresowanie poza Szwajca-
rią. W kwietniu br. na zaproszenie rektora Rosyjskiego 
Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości w Moskwie 
(Российским государственным университетом правосудия – 
Russian State University of Justice). – Władimira Wiktoro-
wicza Kułakowa, wygłosił wykład poświęcony zaskarżeniu 
ojcostwa prawnego w wybranych krajach europejskich. 
Analiza porównawcza oparta była przede wszystkim na 
szwajcarskim, polskim i niemieckim porządku prawnym. 
Jest to integralna część badań realizowanych obecnie 
przez prof. Wudarskiego na Uniwersytecie w Zurichu. Wy-
niki badań zostały zaprezentowane online w ramach sesji 
plenarnej międzynarodowej konferencji naukowej, która 
odbyła się 27 kwietnia 2021 r. w Moskwie z okazji 25-lecia 
kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej.

Prezentacja badań A.Wudarskiego w Moskwie

Celem konferencji było omówienie i znalezienie roz-
wiązań problemów współczesnego prawa rodzinnego oraz 
wymiana doświadczeń badawczych. W konferencji wzięło 
udział ponad 100 osób. Byli wśród nich przedstawiciele 
wymiaru sprawiedliwości, palestry oraz naukowcy i stu-
denci z ponad 20 rosyjskich uniwersytetów, a także praw-
nicy z Kirgistanu oraz Uzbekistanu. Reprezentowane były 
między innymi uniwersytety z Moskwy, St. Petersburga, 
Saratowa, Rostowa, Nowosybirska, Wielkiego Nowogrodu, 
Kazania oraz Władywostoku. Gospodarz konferencji – Ro-
syjski Państwowy Uniwersytet Sprawiedliwości w Moskwie 
– należy do wiodących ośrodków akademickich w Federacji 
Rosyjskiej ściśle współpracującym z Sądem Najwyższym.

Profesor A. Wudarski od dawna współpracuje z rosyjski-
mi naukowcami, w szczególności z Uniwersytetami w St. 
Petersburgu oraz w Moskwie. Wynikiem tej współpracy są 
wspólne projekty oraz publikacje naukowe. Jest on także 
członkiem rady programowej wydawanego w Federacji Ro-
syjskiej naukowego czasopisma prawniczego “Правосудие/
Justice“. Planowana jest wspólna publikacja z rosyjskimi 
naukowcami dotycząca wybranych aspektów pozycji praw-
nej ojca biologicznego uwzględniającej perspektywę rosyj-
ską. 

zebrała Redakcja

Uniwersytet w Zurichu (UZH) został założony w 1833 r. 
jako pierwszy państwowy uniwersytet w demokratycznej 
Europie. Jest on największym uniwersytetem w Szwajca-
rii. Obecnie studiuje na nim 26 500 studentów.

UZH jest uniwersytetem badawczym, który od lat na-
leży do 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. Na 
tzw. liście shanghaiskiej „Academic Ranking of World 
Universities” został sklasyfikowany w 2020 r. na 56. miej-
scu, a w zestawieniu „Best Global Universities Ranking“ 
UZH zajmuje obecnie 69. miejsce. Najwyższy poziom 
prowadzonych na UZH badań odzwierciedlają również 
wyniki innych prestiżowych rankingów takich jak: „QS-
-Ranking”, „The Times Higher Education World University 
Ranking” czy „US News & World Report Ranking”. Świato-
wą renomę ośrodka potwierdzają liczne międzynarodo-
we nagrody regularnie przyznawane jego pracownikom. 
Wśród swoich uczonych UZH ma 12 noblistów (literatura, 
fizyka, chemia, medycyna).

Od 2006 r. UZH jest członkiem Ligi Europejskich Uni-
wersytetów Badawczych (League of European Research 
Universities – LERU). Jest to konsorcjum czołowych uni-
wersytetów Europy, w skład którego wchodzą 23 najsil-
niejsze naukowo europejskie ośrodki naukowe. W 2017 r. 
UZH dołączył do międzynarodowej sieci uniwersytetów 
– Universitas 21, której celem jest między innymi two-
rzenie wspólnej platformy dla globalnych, strategicznych 
tematów badawczych. 

Badania naukowe na światowym poziomie prowadzo-
ne są na 7 wydziałach, w ponad 150 instytutach. Na UZH 
działa ponad 20 centrów doskonałości naukowej, w ra-
mach których naukowcy różnych specjalności wspólnie 
prowadzą badania interdyscyplinarne. 

Wydział Prawa należy do największych wydziałów pra-
wa w Europie. Pracuje na nim 58 profesorów uczelnia-
nych, 42 profesorów tytularnych, 32 samodzielnych pra-
cowników naukowych, 280 asystentów oraz dodatkowo 
230 ekspertów zewnętrznych. Na Wydziale kształci się 
ponad 3 000 studentów, a ponad 500 doktorantów i ha-
bilitantów prowadzi badania naukowe. Absolwenci peł-
nią kluczowe funkcje w Wymiarze Sprawiedliwości, w ży-
ciu społecznym, politycznym oraz 
naukowym zarówno w Szwajcarii 
jak i na arenie międzynarodowej.

Wydział współpracuje z najlep-
szymi uniwersytetami na świecie. 
Regularnie gości wybitnych przed-
stawicieli nauki prawa ze wszyst-
kich kontynentów. Jest to miejsce 
spotkań oraz badań naukowych 
dla prawników z całego świata; 
wyróżnia się ono bardzo silnym 
umiędzynarodowieniem, wieloję-
zycznością, różnorodnością, in-
terdyscyplinarnością, ale przede 
wszystkim oryginalnością i trans-
granicznością badań. 

SUKCESY NASZYCH PRACOWNIKÓW


