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dy i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych
studentów pod względem wyników w nauce,
działalności naukowej i społecznej. Absolwenci również wręczyli nagrody nauczycielom
akademickim, którzy najbardziej zapadli im
w pamięci podczas 6-letniego toku studiów.
Momentem kluczowym uroczystości było
rozdanie dyplomów, przyrzeczenie lekarskie
i absolutorium. Nie zabrakło łez wzruszenia
i mnóstwa uśmiechów. 51 absolwentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu
Zielonogórskiego, może od teraz poszczycić
się tytułem lekarza.
Katarzyna Doszczak
Biuro Prasowe

akademickich i życzyła absolwentom wielu
sukcesów i satysfakcji z życia zawodowego.
Powiedziała też: Bardzo wiele słów już usłyszeliście - życzenia, gratulacje. Wiele dobrych
słów jeszcze usłyszycie. Przyjmijcie je, proszę. Naprawdę na nie zasługujecie. W imieniu
całej społeczności akademickiej życzę Państwu, abyście dobrze lokowali swoją energię.
Macie jej ogromne ilości. Chciałabym, żebyście przeszli przez życie z satysfakcją. Żeby
przynosiło Wam ono ogromne sukcesy i bardzo
wiele radości. Będę trzymać za państwa kciuki 18 września. Jestem pewna, że zdacie egzamin w jak najlepszym stylu. Życzę Państwu
szczęśliwego życia pełnego sensu.
Popularno-naukowy wykład pt. Jak żyć? Czy
filozofia egzystencjalna może być pomocna w dobie pandemii? wygłosił dr Władysław
Sterna, który jednocześnie podziękował swoim studentom i pogratulował im ukończenia
tego trudnego i wymagającego kierunku. Podczas uroczystej gali zostały wręczone nagro-
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cenia. Certyfikat i statuetkę z dyplomem odebrała podczas Gali Laureatów, 25 czerwca 2021 r., Dziekan Wydziału
- prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz. Podczas uroczystości towarzyszył jej pełniący funkcję zastępcy Dyrektora
INP ds. spraw kształcenia - dr hab. Tadeusz Stanisławski,
prof. UZ. Certyfikaty są przyznawane corocznie w ramach
konkursu, nad którym merytorycznie czuwa Fundacja
Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa i Ad- Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ambicją orministracji UZ został uhonorowany certyfikatem Studia ganizatorów jest wyróżnianie najbardziej innowacyjnych,
z Przyszłością oraz wyróżnieniem Lider Jakości Kształ- nowoczesnych i wartościowych kierunków lub programów
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studiów na polskich uczelniach, które dobrze odpowiadają
na potrzeby rynku pracy. Należy podkreślić, że Certyfikat
„Lider Jakości Kształcenia” otrzymują te kierunki studiów,
które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych
przyznanych przez Komisję Ekspercką. Jest to kolejna sytuacja, w której wysoko oceniono elementy praktyczne
zawarte w programie kształcenia naszych studentów na
kierunku prawo. Jak się wydaje, dotyczy to zwłaszcza idei
zajęć przygotowujących do aplikacji oraz przedmiotów

o charakterze kazuistycznym, w ramach których studenci
ćwiczą zastosowanie wiedzy teoretycznej na konkretnych
przypadkach.
Oba wyróżnienia zostały dostrzeżone i docenione przez
środowisko lubuskich prawników, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz samorząd lubuski. Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak przesłała do Dziekan WPIA specjalny list
gratulacyjny, skierowany do społeczności Wydziału.

STAŻ NAUKOWY
DR. EWARYSTA KOWALCZYKA
NA UNIWERSYTECIE KORWINA
W BUDAPESZCIE

blematyce równego traktowania w obszarze zamówień publicznych w wymiarze europejskim. Wyjazd ten wpisuje się
w proces przygotowań do wydania publikacji monograficznej na temat równego dostępu do zamówień publicznych.
Zakres przedmiotowy badań prowadzonych przez naszego
pracownika jest bardzo szeroki, ponieważ obejmie regulacje mające zastosowanie zarówno w przestrzeni prawnej
krajów członkowskich UE jak i państw z nią stowarzyszonych
w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wizyta ta stała się okazją do rozmów o przyszłych
wspólnych projektach badawczych. Jako szczególnie obiecująca i aktualna wydaje się być idea badań nad zmianami w prawie zamówień publicznych wywołanych epidemią
COVID-19. W tym kontekście nadmienić wypada, iż pan dr
Kowalczyk jest koordynatorem Instytutu Nauk Prawnych do
spraw kontaktów z ośrodkami akademickimi na Węgrzech.

W dniach 11-17 lipca br. dr Ewaryst Kowalczyk z Katedry
Prawa Administracyjnego i Finansowego odbywał staż naukowy na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.
Pobyt realizowany był w ramach programu wymiany osobowej naukowców realizowanego przez Narodową Agencję
Wymiany Akademickiej oraz Tempus Public Foundation. Staż
odbywał się przy współpracy z prof. Tunde Tatrai, która jest
cenioną na arenie międzynarodowej badaczką europejskiego prawa zamówień publicznych, autorką licznych publikacji
oraz uczestniczką międzynarodowych programów badawczych. Staż dr. Ewarysta Kowalczyka poświęcony był pro-

UDZIAŁ PROF. ANDRZEJA
BISZTYGI W DEBACIE
NA TEMAT SEJMU WIELKIEGO
I KONSTYTUCJI 3 MAJA
17 lipca 2021 r. w Zamku Broniszów odbyła się interdyscyplinarna debata historyczna pt. Sejm Wielki i Konstytucja 3
maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo. W gronie panelistów znaleźli się: Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ - dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ,
prof. dr hab. Bogumiła Burda z Instytutu Historii UZ oraz dr
hab. Jarosław Macała, prof. UZ z Instytutu Nauk o Polityce
i Administracji UZ. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego (SPSW), które tym
sposobem chciało uczcić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Prof. Andrzej Bisztyga przedstawił analizę i ocenę Konstytucji 3 maja z punktu widzenia prawnika – konstytucjonalisty. Wystąpienie zostało wzbogacone o elementy komparatystyczne, uwzględniające rozwiązania zawarte w innych
konstytucjach uchwalanych i obowiązujących w tym czasie
na świecie.

Prof. Bogumiła Burda podjęła zagadnienie dziedzictwa
edukacyjnego i politycznego Konstytucji 3 maja w XIX i XX
wieku, jak również przedstawiła obecny stan edukacji historycznej w Polsce. W tym kontekście profesor Burda postulowała, aby w szkołach w większym niż do tej pory stopniu
nauczano o Konstytucji 3 maja jako o pierwszej polskiej
ustawie zasadniczej, fundamencie tradycji państwowych
i tożsamości obywatelskiej Polaków.
Prof. Jarosław Macała dokonał prezentacji działalności
Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja w ujęciu politologicznym oraz zreferował zagadnienie odbioru i oceny postanowień Konstytucji 3 maja przez polityków i rządy innych
państw.
Zaproszenie do udziału w debacie zostało wystosowane
przez Zarząd Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego
oraz dr. Cezarego Lusińskiego - gospodarza Zamku Broniszów.
Organizatorem debaty był Kanclerz SPSW - Michał Kwilecki,
otworzył ją Marszałek SPSW - Piotr Biliński, poprzedziło ją
wystąpienie dr. Cezarego Lusińskiego, a moderatorem był
redaktor Piotr Szymon Łoś. Debata objęła dyskusję panelistów, a następnie dyskusję publiczności z członkami panelu.
Dzięki uprzejmości Jego Ekscelencji Eduardasa Borisovasa,
Ambasadora Litwy, debacie towarzyszyła wystawa przygotowana przez Ambasadę Litwy z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Obojga Narodów.

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
W BIAŁYMSTOKU

W dniach 9–10 września 2021 r. w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbyły się Warsztaty Inspektorów
Ochrony Danych uczelni członkowskich i stowarzyszonych
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
W warsztatach wzięło udział 15 osób z uczelni medycznych
z całej Polski: z Krakowa, Warszawy, Poznania, Torunia, Katowic, Lublina, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia, Kielc i Zielonej Góry. Były to dwa intensywne dni merytorycznych
dyskusji z zakresu ochrony danych osobowych, wymiany
doświadczeń, jak również niezwykła okazja do integracji
osób zajmujących się w uczelniach ochroną danych osobowych. Podczas warsztatów poruszano tematy dotyczące
przetwarzania danych osobowych w badaniach naukowych,
klinicznych, wymiany danych między szpitalami klinicznymi a uczelnią, bezpieczeństwa danych oraz wizerunku
w pracy i nauce zdalnej, zbierania informacji o szczepieniach pracowników i studentów, zgód marketingowych
i wiele innych. Inspektorzy pracowali też nad treścią tworzonego przez nich Kodeksu postępowania w ochronie danych osobowych w uczelniach medycznych. W programie
warsztatów nie zabrakło również czasu na poznawanie Białegostoku i okolic, zwiedzanie zegara w Bramie Wielkiej
„Gryf, zwiedzanie Pałacu Branickich i ogrodów oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
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