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Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lipca 2016 roku, odszedł od nas

DOC. DR BOLESŁAW KLIMASZEWSKI
(05.06.1936-12.07.2016)

Zmarły był długoletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej 
Górze. W latach 1975-1978 pełnił funkcję kierownika Zakładu Fizyki, natomiast od października 1978 do września 1981 pełnił funk-
cję kierownika Zakładu Fizyki Doświadczalnej. 
W Zmarłym tracimy życzliwego współpracownika, szanowanego kolegę oraz wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Rektor i Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii, Koledzy i społeczność akademicka 

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział prawa i administracji

_O międzynarodowym wymiarze działalności Wydziału 
Prawa i Administracji

Druga rocznica powstania WPiA na naszym Uniwersytecie 
skłania do refleksji nad tym, co udało się już przez ten czas 
wypracować. Z drugiej strony ten krótki okres czasu nakazu-
je przyjmować perspektywę pewnej dynamiki rozwoju Wy-
działu, który wciąż jest na etapie budowania swojego dorob-
ku. Duże nadzieje budzi program kształcenia, który został 
wyróżniony w tym roku przez „Gazetę Prawną” jako jeden 
z najlepszych w Polsce, ale na jego efekty trzeba zaczekać 
aż zakończy się pięcioletni cykl studiów prawniczych. Nato-
miast już dziś można powiedzieć, że coraz lepiej rozwija się 
współpraca międzynarodowa. W ramach Programu „Erasmus 
Plus” udało się zawrzeć umowy z sześcioma uniwersytetami, 
a do finalizacji zmierzają porozumienia z kolejnymi trzema. 
Wydaje się, że ten dobry początek umożliwiła oferta ponad 
20 przedmiotów w języku angielskim i niemieckim (kwestią 
czasu jest jej poszerzenie), w których mogą uczestniczyć 
studenci zagraniczni. W okresie 2014-2016 odbyły się już wy-
jazdy dydaktyczne pracowników WPiA, a do nas przyjechali 
pierwsi studenci zagraniczni. W roku akademickim 2015/16 
gościliśmy dwóch visiting professors: dr Romanę Cierpiał – 
Magnor (Wirtschaftsuniversität Wien) oraz dr. Francesco 
Dammacco (Włochy, Uniwersytet w Bari). Międzynarodowa 
aktywność Wydziału to nie tylko instytucjonalne ramy, ale 
też liczne indywidualne kontakty poszczególnych naukow-
ców z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych. Cie-
szy rozwój współpracy z Uniwersytetem w Bolonii, a także 
zaplanowany na semestr zimowy roku 2016/2017 trzymie-
sięczny staż naukowy dr Joanny Osiejewicz z Katedry Prawa 
Międzynarodowego i Europejskiego na Universidad Rey Juan 
Carlos w Madrycie. Zarówno rozwinięte kontakty międzyna-
rodowe jak i pierwiastek komparatystyczny, silnie obecny 
w badaniach naukowych prowadzonych w poszczególnych 
katedrach WPiA, owocują sporą liczbą publikacji obcoję-
zycznych, (których na przestrzeni dwóch lat było już około 
pięćdziesięciu), gościnnymi wykładami, członkostwem w ra-
dach wydawniczych międzynarodowych periodyków, a także 
uczestnictwem pracowników w międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych.

W minionym roku akademickim naukowcy WPiA między 
innymi wzięli udział w następujących wydarzeniach między-
narodowych za granicą: XVII Internaional Congress, „Consti-

tutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Con-
flicts?” (16-17 października 2015), International Conference 
“Law and its challenges in socio-economic and administrati-
ve field”, (Uniwersytet Alba Iulia, 29 października-1 listopa-
da 2015), “Medienfreiheit: Ukraine, Deutschland und Polen” 
(Regensburg 12-18 marca 2016), Annual General Member 
Meeting of European Land Information Service (EULIS, 12 
kwietnia 2016), „International Multidisciplinary Conference 
Children and War: Past and Present” (Salzburg, 13-15 lipca 
2016), „First International Symposium on Legal Implications 
of Cyber Society” (Zakynthos, 3-10 września 2016).

Ambicją WPiA jest nadawanie międzynarodowego charak-
teru wydarzeniom naukowym organizowanym w Zielonej 
Górze. Poniekąd pierwszym tego sygnałem był niezwykle 
liczny udział przedstawicieli wydziałów prawa zagranicz-
nych uczelni w inauguracji działalności WPiA w 2014 r., 
której towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa pt. Edukacja prawnicza we współczesnej Europie. Swo-
istym ewenementem jest, że tym wydarzeniom została po-
święcona osobna publikacja „Ubi Societas Ibi Ius” Ku czci 
nowo założonego Wydziału Prawa i Administracji In Honor 
of the new Faculty of Law and Administration Zu Ehren 
der neuen Fakultät für Rechts - und Verwaltungswissen-
schaften Uniwersytetu - of the University - der Universität 
Zielona Góra, która ukazała się w „Entwicklung im Euro-
päischen Recht” 2015, vol. 7. Charakter międzynarodowy 
miał też 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego (17-19 
września 2015), seminarium naukowe „The Meaning of 
the Term „Security” in Legal Sciences – Selected Aspects” 
(28 maja 2015), a także niektóre posiedzenia Seminariów 
Naukowych „Ius Privatum”, podczas których wykłady gło-
sili prof. Tatjana Josipović (Uniwersytet w Zagrzebiu), dr 
Martin Menne (Kammergericht Berlin), prof. Stephan Wolf 
(Uniwersytet w Bernie) i wspomniana już dr Romana Cier-
piał-Magnor.

W chwili pisania tego tekstu przed nami już dwa kolejne 
przedsięwzięcia: Wydział będzie gospodarzem Konferencji 
Międzynarodowej Doktryny polityczno-prawne w aspekcie 
teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań współczesno-
ści (19-20 września 2016), a także Konferencji Międzyna-
rodowej Zielonogórskie Spotkania (Sympozjum) Konsty-
tucjonalistów - Aktualne problemy referendum (17-19 
października 2016).

Pozostaje mieć nadzieję, że pole aktywności międzyna-
rodowej WPiA jeszcze się poszerzy, o czym z przyjemnością 
będziemy informować czytelników naszego miesięcznika.

Joanna Markiewicz-Stanny


