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WYDZIAŁ
PRAWA I ADMINISTRACJI

INSTYTUT
NAUK PRAWNYCH UZ
STAWIA NA WSPÓŁPRACĘ
MIĘDZYNARODOWĄ I NA…
KSZTAŁCENIE PRAKTYKÓW
Międzynarodowe staże naukowe realizowane w ramach
grantów pozyskanych w programie Miniatura Narodowego
Centrum Nauki (dr Olaf Włodkowski – Karnoprawna ochrona
interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie
Unii Europejskiej, dr Piotr Mysiak – Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce), jak również postdoc dr. Michała
Stambulskiego w ramach projektu Uniwersytetu Erazma
w Rotterdamie Public and private interests: a new balance
pt. New Populism and Public Values. A Socio-Theoretical
Approach.
Jednocześnie międzynarodowy projekt badawczy pt.
Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne.
Państwo i rodzina w sporze o dobro dziecka współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki,
a realizowany przez prof. Arkadiusza Wudarskiego, który
jest także stypendystą programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych - Collegium Helveticum,
Interdyscyplinarnego Instytutu Badawczego /Institute for
Advanced Studies – IAS prowadzonego wspólnie przez trzy
szwajcarskie ośrodki naukowe w Zurichu, tj. Politechnikę
Federalną (ETH), Uniwersytet Zurich (UZH) oraz Uniwersytet Artystyczny (ZHdK)/ oraz Instytutu Badawczego Prawa
Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w Wiedniu
i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego.
Do tego wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus – dr. Andrzeja Steca do Kijowa na Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz staż naukowy dr. Ewarysta Kowalczyka na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie
w ramach współpracy z Tempus Public Foundation.

Tak wygląda naukowa rzeczywistość Instytutu Nauk
Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyrektor Insty-

tutu, a jednocześnie inicjator jego, międzynarodowej aktywności, prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, wyjaśnia: - Kiedy
tylko objąłem funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednym z moich głównych
priorytetów stał się rozwój międzynarodowej aktywności
naszego Instytutu. Obecnie kładziemy nacisk na współpracę z niemieckimi ośrodkami naukowymi i niemieckimi
naukowcami, co niejako wymusza specyficzne położenie
Zielonej Góry na styku dwóch granic, ale także i na styku dwóch kultur prawnych - polskiej i niemieckiej. Dwoje
naszych pracowników naukowych – prof. Arkadiusz Wudarski oraz prof. dr hab. Maciej Małolepszy są jednocześnie
profesorami na Uniwersytecie Viadrina. Obecnie tworzymy Polsko-Niemieckie Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem, którego kierownikiem będzie dr hab.
Christoph-Eric Mecke, współpracownik kilku wiodących
niemieckich ośrodków akademickich. Ale nie skupiamy
się tylko na współpracy z Niemcami – w naszym Instytucie
działają koordynatorzy, których zadaniem jest poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z ośrodkami akademickimi w praktycznie wszystkich państwach Unii Europejskiej
oraz w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w Republice
Kazachstanu, Rosji i Białorusi. A dr Magdalena Wasylkowska-Michór z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego podkreśla:
- Jako specjalista z prawa prywatnego międzynarodowego mogę jedynie dodać, że ze względu na coraz większą
ilość transgranicznych stosunków prawnych, związanych
przede wszystkim z naszą obecnością w Unii Europejskiej,
ale i z większą mobilnością zawodową Polaków, zwłaszcza
w obszarach przygranicznych, takie ukierunkowanie działalności naszego Instytutu jest bardzo obiecujące.
Z drugiej strony, to co wyróżnia zielonogórskie studia
prawnicze, to nowatorski na skalę całego kraju program
studiów, w którym wiedza teoretyczna połączona jest
z praktykami realizowanymi w sądach i prokuraturze oraz
nauką rozwiązywania praktycznych problemów prawniczych w ramach zajęć zwanych kazuistykami. Co więcej
w strukturze Instytutu działa prowadzona przez dr. Piotra
Kapustę Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej, w ramach której prowadzone są zajęcie
przygotowujące studentów do egzaminów na aplikacje
prawnicze. Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga wyjaśnia: - Wysoki poziom przygotowania adeptów naszych studiów do
zawodu zapewnia również wysokokwalifikowana kadra.
Większość naszych pracowników, oprócz tego, że zajmuje
się pracą naukową, ma również uprawnienia do wykonywania lub wykonuje w praktyce różnego rodzaju zawody
prawnicze. Są wśród nas adwokaci i radcowie, sędziowie
i prokuratorzy. Mamy nawet komisarza wyborczego, którą
to funkcję sprawuje sędzia dr Sebastian Kowalski. Co wię-
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cej, nasi pracownicy aktywnie uczestniczą
w życiu swoich samorządów zawodowych
– dr Przemysław Sztejna jest dziekanem
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, dr Magdalena Wasylkowska-Michór pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby
Radców Prawnych we Wrocławiu, dr Ewa
Żołnierczyk jest z kolei członkiem Rady
OIRP we Wrocławiu, a dr Piotr Kapusta
członkiem Komisji Zagranicznej Krajowej
Izby Radców Prawnych. Taka aktywność
naszych pracowników umożliwia stałą
współpracę z samorządami zawodowymi,
co jest niezwykle istotne ze względu na
praktyczny profil naszych studiów prawniczych.
Co więcej pracownicy Instytutu Nauk
Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego są laureatami prestiżowych nagród
i wyróżnień, zajmują stanowiska w świecie nauki i polityki – prof. dr hab. Hanna
Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa
i Administracji od stycznia 2021 r. jest
przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej
ds. nauczycieli akademickich przy Radzie
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na kadencję 2021–2024 oraz laureatką
nagrody II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie działalności
organizacyjnej, dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ 29 września br. został
powołany w skład Rady Naukowej przy
Ministrze ds. Rozwoju Samorządu, pełni
również funkcję członka Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, dr hab. Andrzej Gorgol,
prof. UZ dołączył do elitarnego grona
członków Komisji Prawniczej Polskiej
Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej
Duda uhonorował również dr hab. Andrzeja Gorgola prof. UZ Kierownika Katedry
Prawa Administracyjnego i Finansowego
Krzyżem Wolności i Solidarności, dr hab.
Andrzej Bisztyga, prof. UZ został powołany na funkcję eksperta Polskiej Komisji
Akredytacyjnej w zakresie dyscypliny:
nauki prawne.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach
którego obecnie funkcjonuje Instytut
Nauk Prawnych jest jednym z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Powstał 19 marca 2014
r., a pierwszy nabór na kierunki prawo
i administracja odbył się w czerwcu
2014 r. Oprócz nowatorskiego systemu
kształcenia Instytut Nauk Prawnych
oferuje swoim studentom możliwość
rozwoju zainteresowań w licznych kołach naukowych: Koło Naukowe Młodych
Praktyków Prawa, Koło Naukowe Prawa

Cywilnego, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Konstytuzja”, Koło
Naukowe Administratywistów, Koło Naukowe Praw Człowieka, Studenckie Koło Nauk Penalnych. Zainteresowania naukowe studenci mogą także
rozwijać w ramach nowopowstałego czasopisma pt. Studenckie Forum
Prawnicze i Administracyjne. Studenci Instytutu Nauk Prawnych UZ mogą
również studiować w innych europejskich ośrodkach naukowych w ramach Programu Erasmus. Kierunek prawo prowadzony na WPiA UZ został
laureatem konkursu Studia z Przyszłością. Certyfikatu Akredytacyjnego
Studia z Przyszłością, kierunek prawo otrzymał również Certyfikat Nadzwyczajny – Lider Jakości Kształcenia.
Do tej pory zielonogórski Instytut Nauk Prawnych opuściły trzy roczniki
absolwentów – 2019, 2020 oraz 2021. Po studiach prawniczych studenci
najczęściej kontynuują dalsze kształcenie w celu uzyskania uprawnień zawodowych sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza,
czy też komornika. Dyplom Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2020 r. otrzymało 88 absolwentów studiujących na WPiA, z czego 51 osób (58 proc.)
przystąpiło bezpośrednio po zakończeniu studiów do egzaminu wstępnego
na aplikacje, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikację adwokacką wybrało 18 osób, radcowską 24 osoby, notarialną 8 osób
i aplikację komorniczą 1. Z danych szczegółowych wynika, że w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i Zielonej Górze do egzaminu na
aplikację adwokacką łącznie przystąpiły 163 osoby, a zdawalność wyniosła
57,7 proc., dając drugi w kraju najlepszy wynik. Ci z absolwentów, którzy
nie zdecydują się na dalsze kształcenie w zawodach stricte prawniczych,
mogą podjąć pracę w charakterze prawnika w firmach i urzędach, jak
również pracę w administracji rządowej i samorządowej. Z kolei po studiach na kierunku administracja można znaleźć zatrudnienie w biurach
i wszelkiego rodzaju urzędach na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej.
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