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Wydział  Prawa i Administracji 

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2017/2018 
dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UG 

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji zostało przeprowadzone zgodnie z § 2 
ust. 3.1. Uchwały nr 76/09 Senatu UG z dn. 26 listopada 2009 r. (z późn. zm.), § 2 ust. 7 i 8 Zarządzenia 
nr 48/R/10 Rektora UG z dn. 31 maja 2010 r., § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 79/R/10 Rektora UG z dn. 29 
października 2010 r. oraz sprawozdania WZDJK przedstawionego na RW WPiA w dniu 17 grudnia 2018 
roku. 

1.2. Niniejsze „Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2017/2018 dla Uczelnianego Zespołu ds.      

       Zapewnienia Jakości Kształcenia UG” przedstawiono Radzie Wydziału w dniu 17 grudnia 2018 r . 

1.3. Dane do przygotowania niniejszego sprawozdania pochodzą z następujących źródeł: 

□ Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych 

□ Wyniki badań ankietowych papierowych przeprowadzonych wśród studentów 5 roku kierunku 
Prawo 

□ Protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych 

□ System Plagiat służący do sprawdzania prac dyplomowych i zaliczeniowych 

□ Wnioski ze spotkania WZds.ZJK ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych

□ Wnioski z anonimowych zgłoszeń przekazywanych droga mailową 

□ Wnioski z okresowych przeglądów i analiz programów nauczania 
 

 

2. OFERTA KSZTAŁCENIA 

2.1. Nowe kierunki studiów: 

• European and International Business Law MSU-2 

• Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych 

• Studia podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach (międzywydziałowe) 

• Studia podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii 

• Studia podyplomowe Prawo Spółek 

2.2. Zmiany wprowadzone w dotychczasowych programach studiów: 

 

3. EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

3.1. Forma ankiet: elektroniczna 

3.2. Kierunki poddane badaniom ankietowym: 
        Prawo jednolite st. stacjonarne, 
        Prawo jednolite st. niestacjonarne (wieczorowe), 
        Prawo jednolite st. niestacjonarne, 
        Administracja I stopnia st. stacjonarne 
        Administracja I stopnia st. niestacjonarne 
        Administracja II stopnia st. stacjonarne 
        Administracja II stopnia st. niestacjonarne 
        Kryminologia I stopnia st. stacjonarne 
        Kryminologia I stopnia st. niestacjonarne 
        Kryminologia II stopnia st. stacjonarne 
        Kryminologia II stopnia st. niestacjonarne 
        Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia st. stacjonarne 
        Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia st. niestacjonarne 
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        Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia st. niestacjonarne 
        European and International Business Law II stopnia st. niestacjonarne 
        European Business Administration I stopnia st. stacjonarne 
        Prawo w administracji i gospodarce II stopnia st. niestacjonarne 

3.3. Dane liczbowe określające zakres przeprowadzonych badań ankietowych 

3.3.1. Ankiety studenckie 

Liczba 
studentów 

Liczba 
formularzy 

Liczba 
wypełnio

nych 
ankiet 
Liczba 

wypełnie
ń 

Łącznie 72 297 5 669 

- w tym na studiach stacjonarnych I stopnia    1 157 

- w tym na studiach niestacjonarnych I stopnia  538 

- w tym na studiach stacjonarnych II stopnia   411 

- w tym na studiach niestacjonarnych II stopnia   828 

- w tym na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich  1 758 

- w tym na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich  
966 + 11 
nieokreśl

one 

3.3.2. Ankiety nauczycielskie 
Liczba 

pracownikó
w 

Liczba 
wypełnio

nych 
ankiet 

Łącznie (pracownicy wydziału PiA) 139 136 

- w tym doktorantów   

- w tym lektorów i instruktorów   

- w tym wykładowców   

- w tym asystentów, adiunktów, starszych wykładowców   

- w tym profesorów nadzwyczajnych, zwyczajnych i tytularnych, adiunktów ze 
stopniem doktora habilitowanego 

  

3.3.3. Liczba zajęć ocenionych w ankietach 

Łącznie 1011 

- w tym wykładów (wykłady, wdw, przedmioty do wyboru, przedmioty uzupełniające, wykłady 
modułowe, wykłady specjalizacji i specjalności) 

574 

- w tym konwersatoriów  

- w tym seminariów dyplomowych 177 

- w tym proseminariów 16 

- w tym lektoratów  

- w tym ćwiczeń  244 

- …..  

3.4. Uwagi na temat organizacji badań ankietowych: 
W Roku Akademickim 2017/2018 w semestrze letnim zostały dodatkowo przeprowadzone ankiety 
papierowe skierowane do studentów kończących Kierunek Prawo w nowym programie. Liczba 
wypełnionych ankiet wyniosła 39. 
 

3.5. Wyniki z badań ankietowych 

3.5.1. Najwyżej ocenione aspekty zajęć: 

1.1. Czy zajęcia w ramach przedmiotu zostały 

zrealizowane zgodnie z założeniami 

przedstawionymi przez prowadzącego w 

sylabusie lub podczas zajęć? 

 
odpowiedź/ 

na łączna ilość wypełnień 

 
% 

tak 4236/5669 74.72% 

raczej tak 742/5669 13.09% 

trudno ocenić 405/5669 7.14% 
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raczej nie 146/5669 2.58% 

nie 140/5669 2.47% 

1.3. Czy sposób zaliczenia zajęć  pozwalał 

wykazać się wiedzą, umiejętnościami i 

kompetencjami nabytymi podczas zajęć?     

tak 3949/5669 69.66% 

raczej tak 757/5669 13.35% 

trudno ocenić 449/5669 7.92% 

raczej nie 217/5669 3.83% 

nie 297/5669 5.24% 

1.4. Czy zajęcia poszerzyły Państwa wiedzę lub 

umiejętności?     

tak 4155/5669 73.29% 

raczej tak 657/5669 11.59% 

trudno ocenić 337/5669 5.94% 

raczej nie 251/5669 4.43% 

nie 269/5669 4.75% 

2.2. Czy prowadzący efektywnie wykorzystywał 

czas przeznaczony na zajęcia?     

tak 4062/5668 71.67% 

raczej tak 699/5668 12.33% 

trudno ocenić 355/5668 6.26% 

raczej nie 244/5668 4.30% 

nie 308/5668 5.43% 

2.3. Czy prowadzący wykazywał gotowość do 

merytorycznego wsparcia studentów?     

tak 4190/5668 73.92% 

raczej tak 627/5668 11.06% 

trudno ocenić 486/5668 8.57% 

raczej nie 174/5668 3.07% 

nie 191/5668 3.37% 

2.4. Czy prowadzący odnosił się do studentów z 

szacunkiem?     

tak 4918/5668 86.77% 

raczej tak 395/5668 6.97% 

trudno ocenić 197/5668 3.48% 

raczej nie 63/5668 1.11% 

nie 95/5668 1.68% 

3.1. Czy wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły 

się według planu albo zostały zrealizowane w 

innym ustalonym terminie?     

tak 4730/5667 83.47% 

raczej tak 568/5667 10.02% 

trudno ocenić 142/5667 2.51% 

raczej nie 79/5667 1.39% 

nie 148/5667 2.61% 

3.2. Czy informacje o zmianach terminów zajęć 

były przekazywane odpowiednio wcześnie?     

tak 3465/5667 61.14% 

raczej tak 367/5667 6.48% 

 
Prawie 75% studentów wskazało, że zrealizowane zajęcia były zgodne z założeniami 

przedstawionymi w sylabusie lub podczas zajęć. Na pytanie czy sposób zaliczenia zajęć pozwalał wykazać się 

wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas zajęć, studenci w ponad 80% zaznaczyli 
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odpowiedź tak lub raczej tak. Można wyciągnąć wnioski, że forma zaliczenia przedmiotu jest odpowiednio 

dobrana do danego przedmiotu. Jednocześnie bardzo wysoko zostało ocenione pytanie czy zajęcia 

poszerzyły Państwa wiedzę lub umiejętności. Ponad 80% zaznaczono odpowiedź tak lub raczej tak. 

Kolejne cztery pytania w ankiecie dotyczyły oceny działań prowadzącego zajęcia. Studenci w ponad 

80% uznali, że prowadzący efektywnie wykorzystywali czas przeznaczony na zajęcia, w sposób jasny i 

zrozumiały przedstawiali treści związane z przedmiotem oraz wykazywali gotowość do merytorycznego 

wsparcia studentów. Ponad 90% studentów uznało, że prowadzący odnosili się do nich z szacunkiem. 

Następnie została oceniona organizacja zajęć. Ponad 90%  uznało, że sale w których odbywały się 

zajęcia były właściwie do tego przystosowane. Studenci ocenili w ponad 90%, że zajęcia odbywały się 

planowo, a o ewentualnych zmianach w ponad 60% zostali powiadomieni odpowiednio wcześniej, a ponad 

25% wskazało, że problem zmiany terminu zajęć ich nie dotyczył.  

Ostatnie pytanie dotyczyło frekwencji studentów na zajęciach. Ponad połowa (55,38%) studentów 

zaznaczyła, że wzięła udział we wszystkich zajęciach, a prawie 38% odpowiedziało, że ich obecność wynosiła 

między 99% a 66%.  

Podobnie, bardzo pozytywne oceny wystawiali studenci studiów doktoranckich oraz 

podyplomowych. Jeżeli chodzi o studia doktoranckie, wszakże trzeba zastrzec niską w tym przypadku liczbę 

informacji zwrotnych z ankiet (liczba zwrotów jedynie 2). Słuchacze natomiast studiów podyplomowych 

cenią profesjonalizm wykładowców i wysoką jakość zajęć prowadzonych na  Wydziale Prawa i Administracji. 

 
 

3.5.2. Najniżej ocenione aspekty zajęć: 
Pytanie czy treści zrealizowane w czasie zajęć powtarzały treści na innych zajęciach. Tak lub raczej tak 
odpowiedziało trochę ponad 45% studentów biorących udział w ankiecie. Może to być wskazówką do 
zwrócenia uwagi na przedmioty realizowane w toku studiów, czy na przykład wykłady do wyboru nie 
powtarzają się z wykładami obligatoryjnymi, czy na specjalizacjach, modułach nie odbywają się zajęcia o 
podobnej treści. 

1.2. Czy treści zrealizowane w czasie zajęć powtarzały 

treści zrealizowane na innych zajęciach? 

 odpowiedź/ 
na łączna ilość 
wypełnień % 

tak 1880/5669 33.16% 

raczej tak 768/5669 13.55% 

trudno ocenić 848/5669 14.96% 

raczej nie 942/5669 16.62% 

nie 1231/5669 21.71% 

 
 

3.5.3. Istotne zmiany w wynikach badań ankietowych w stosunku do lat ubiegłych: 
 

3.5.4. Sposoby upowszechniania informacji o wynikach ankiet wśród studentów i pracowników: 

• Na stornie Wydziału Prawa i Administracji 
https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/jakosc_ksztalcenia/informacje_o_badaniach_ankieto

wych 

• Spotkania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia  ze studentami, 
doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych 

• Ankiety są przedmiotem analizy na posiedzeniach WZdZJK, w których biorą czynnie udział 
przedstawiciele studentów, doktorantów i słuchaczy studiów  podyplomowych. 
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3.5.5. Uwagi: 
 

3.6. Dodatkowe źródła informacji 

.6.1. Najważniejsze uwagi na temat jakości kształcenia przesłane za pośrednictwem formularza 
on-line: 

• Powtarzające się treści programowe  

• Zgłoszenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu  
 

3.6.2. Najważniejsze uwagi o jakości kształcenia pochodzące z innych źródeł (np. z bezpośrednich rozmów 
ze studentami): 
 

.7. Działania podjęte w odpowiedzi na informacje z ankiet, formularza i innych źródeł: 

• Przeprowadzenie rozmów przez Kierownika Katedry/Dziekana z osobami których 
zgłoszenie dotyczyło 

• Wyjaśnienie pisemne przez osobę której  zgłoszenie dotyczyło 

• Kierowanie pracowników do uczestnictwa w zajęciach z Laboratorium Inicjatyw 
Dydaktycznych 

Wszystkie informacje zostały omówione na spotkaniach WZds.ZJK 

3.8. Informacja o badaniach ankietowych pracy administracji / dziekanatów: 
 

 

4. HOSPITACJE 

4.1. Dane liczbowe określające zakres przeprowadzonych hospitacji 

4.1.1 Łączna liczba hospitacji 70 

- w tym hospitacje merytoryczne zajęć dydaktycznych  30 

- w tym hospitacje terminowe dyżurów/konsultacji/ zajęć dydaktycznych 40 

4.2. Liczba nauczycieli, których zajęcia hospitowano 

Liczba 
pracownikó

w na 
Wydziale 

Liczba 
hospitacji 
merytory

cznych 

Łącznie 139 30 

- w tym doktorantów   

- w tym lektorów i instruktorów   

- w tym asystentów, adiunktów, starszych wykładowców 97 29 

- w tym profesorów nadzwyczajnych, zwyczajnych i tytularnych, adiunktów ze 
stopniem doktora habilitowanego 

42 1 

- w tym prowadzących zajęcia niebędących pracownikami UG   

- …..   

4.3. Osoby przeprowadzające hospitacje: 
Kierownik Katedry- hospitacje merytoryczne 
Osoba wyznaczona przez Kierownika Katedry za zgodą Dziekana- hospitacje merytoryczne 
Pracownik administracyjny wyznaczony przez Dziekana- hospitacje terminowe 
 
 

4.4. Wnioski z hospitacji: 
 

4.5. Istotne zmiany w wynikach hospitacji w stosunku do lat ubiegłych: 
W roku akademickim 2017/2018 przeprowadzono o 27 mniej hospitacji merytorycznych i o 10 mniej 
hospitacji terminowych 
 

4.6. Działania podjęte w odpowiedzi na wyniki hospitacji: 

• Wyjaśnienie pisemne przez osobę której  nie było w czasie hospitacji terminowej na 
zajęciach 
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5. INFORMACJE ZWIĄZANE Z AKREDYTACJAMI 

5.1. Kierunki studiów poddane ocenie  Ocena 

- ------------------------------------------------ ---------------- 

-------------------------------------------------- ---------------- 

-------------------------------------------------- ---------------- 

5.2. Zalecenia instytucji akredytującej: ------------------------------------ 
 

5.3. Wdrożone zalecenia z akredytacji przeprowadzonych w latach wcześniejszych: ---------------------- 
 

 

6. WERYFIKACJA PRAC PROGRAMEM ANTYPLAGIATOWYM 

6.1. Liczba sprawdzonych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich  

Łącznie 1216 

- w tym prac licencjackich 552 

- w tym prac magisterskich 653 

- w tym rozpraw doktorskich 11 

- w tym innych prac  

6.2. Liczba prac podejrzanych o plagiat  

6.3. Liczba spraw skierowanych do Komisji Dyscyplinarnej 1 

6.4. Decyzja Komisji Dyscyplinarnej: Zawieszenie w prawach studenta za naruszenie praw autorskich na 
okres 9 miesięcy 
 

6.5. Uwagi na temat systemu antyplagiatowego: Brak 
 

 

7. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO GOSPODARCZYM 

7.1. Informacja o interesariuszach zewnętrznych i współpracy z nimi: 
A. Na Wydziale funkcjonują: 

1) Rada Programowa ds. Kierunku Prawo 
2) Rada Programowa ds. Kierunku Administracja 
3) Rada Programowa ds. Kierunku Kryminologia 
4) Rada Programowa ds. Kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe. 

W Radach zasiadają przedstawiciele pracodawców, wymiaru sprawiedliwości, samorządu terytorialnego 
oraz urzędów państwowych. Rady Programowe spotykają się corocznie na protokołowanych posiedzeniach 
(z wyjątkiem Rady dot. kierunku podatki i doradztwo podatkowe, która spotyka się raz na dwa lata). 
Wnioski ze spotkania przekazywane są przez przewodniczących rad Dziekanowi, Radzie Wydziału oraz 
Wydziałowemu Zespołowi ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.  
B. Wydział Prawa i Administracji współpracuje również z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara 
i Partnerzy W Roku Akademickim 2017/2018 Kancelaria wsparła program nowoczesnych technik 
i sposobów kształcenia prawników na Wydziale Prawa i Administracji fundując nagrody dla studentów 
uczestniczących w odbywającym się w Wiedniu, prestiżowym konkursie z dziedziny międzynarodowego 
arbitrażu w sprawach gospodarczych – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. 
C. Studia podyplomowe w ramach projektu Stań się konkurencyjny z UG (w latach 2017-2018 współpraca 
wyłącznie z pracownikami MŚP, od X. 2018 przeznaczone dla wszystkich osób podnoszących kwalifikacje w 
wieku aktywności zawodowej) 
D. Komercyjne studia podyplomowe realizowane przy udziale interesariuszy zewnętrznych 
 

 

8. DZIAŁANIA OSÓB I ZESPOŁÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA (W SZCZEGÓLNOŚCI 
WZdsZJK) 

8.1. Zebrania: 
W roku akademickim 2017/2018 odbyły się trzy posiedzenia WZds.ZJK na których min.: 

• Przeprowadzano analizę ankiet 
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• Omawiano anonimowe zgłoszenia przekazywane drogą mailową 

• Omawiano bieżące sprawy Wydziału dotyczące jakości kształcenia 
 
 

8.2. Spotkania ze studentami: 
W dniu 15 maja 2018 roku odbyło się drugie spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia ze studentami, doktorantami oraz słuchaczami studiów podyplomowych. 
W pierwszej części spotkania Przewodnicząca WZds.ZJK przedstawiła skład Wydziałowego Zespołu ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia, omówiła  zadania Wydziałowego Zespołu, oraz wskazała na czym przede 
wszystkim skupia się jego działalność. 
W kolejnej części spotkania Przewodnicząca WZds.ZJK omówiła wyniki z przeprowadzonych badań 
ankietowych oraz przedstawiła wnioski z analizy wyników badań. Następnie (członek Wydziałowego 
Zespołu, omówił w jaki sposób ankiety są analizowane i na jakich płaszczyznach, zostało również 
podkreślone, że ankiety są w pełni anonimowe. 
W dalszej części Przewodnicząca WZds.ZJK omówiła anonimowe zgłoszenia uwag o jakości kształcenia, 
które wpłynęły za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Wydziału 
https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/jakosc_ksztalcenia/formularz_zglaszania_uwag_o_jakosci_ksztalc
enia  
Wzorem roku poprzedniego na koniec odbyła się dyskusja, zgłoszone zostały uwagi i sugestie ze strony 
studentów dotyczące jakości kształcenia, które będą pomocne w działaniach zmierzających 
do podnoszenia jakości kształcenia. 

8.3. Inne aktywności: 
W roku akademickim 2017/2018 w ramach Wydziałowych Spotkań Dydaktycznych odbyła się  pokazowa 
rozprawa arbitrażowa w języku angielskim dla pracowników i studentów, którą zaprezentowali uczestnicy 
drużyny reprezentującej Uniwersytet Gdański w Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot pod kierunkiem mgr Kai Zaleskiej- Korziuk, mgr. Macieja Zejdy i mgr Roberta Witek-Pogorzelskiego, 
LLM. 

 

9. JAKOŚĆ DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ 

9.1. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych i podobnych: 
Ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 dofinansowano realizację 
2 projektów z Wydziału Prawa i Administracji. 
 

9.2. Udział pracowników naukowo-dydaktycznych w Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych i innych    
szkoleniach z dydaktyki akademickiej: 
W Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 wzięło udział 11 pracowników 
naukowo-dydaktycznych z Wydziału Prawa i Administracji. Od 2016 r., w związku z rekomendacją WZDZJK,  
nowo zatrudniani pracownicy są kierowani przez Dziekana WPiA do odbycia  szkoleń LID obowiązkowo 
  

9.3. Stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych: 
1. Stała współpraca studentów ze Studencką Uniwersytecką  Poradnią Prawa (praktyczna nauka 

zawodu poprzez przygotowywanie opinii  co do prawa dla konkretnych beneficjentów pod 
nadzorem pracowników naukowo- dydaktycznych WPiA) 

2. Prowadzenie zajęć w trybie e-learningu 
3. Prowadzenie aranżowanych rozpraw na podstawie wybranych spraw, toczących się przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ramach formuły zajęć ćwiczeniowych. 
4. Wsparcie metody kształcenia poprzez uzupełnienie o materiały dydaktyczne, przekazywane 

studentom za pośrednictwem technicznych form komunikacji. 
5. Wsparcie podawczej metody kształcenia poprzez uzupełnienie o materiały audiowizualne.  
6. Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu technicznych założeń pisania tekstów artykułów 

naukowych z zakresu nauk prawnych. 
7. Prezentacje multimedialne, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, filmy edukacyjne 
8. Grupy facebookowe do kontaktu ze studentami i dzielenia się interesującymi treściami 
9. Symulacje np. rozpraw, czynności procesowych, utworzenia, finansowania i prowadzenia startupu 

              Case study 
10. Ćwiczenia umiejętności legislatorskich 
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11. Dyskusja seminarzystów ze studentami z uczelni zagranicznej poprzez skype na tematy związane z 
prawem finansowym (w szczególności kryptowalut) 

12. Prezentacje  multimedialne, gry i quizy ( np. kahoot), materiały elektroniczne, filmy edukacyjne 
13. Wykorzystanie elementów metody tutoringowej podczas zajęć na seminariach i proseminariach 

magisterskich (kierunek Prawo) 
14. Zorganizowanie podczas ćwiczeń przez Zakład Prawa Rzymskiego  symulacji procesu rzymskiego. 

Uczestnicy występowali w odpowiednich rolach procesowych zaś tło prawne i historyczne 
przedstawił  student – narrator. Projekt został skierowany do wszystkich chętnych studentów I 
roku WPiA i był realizowany jako praca zespołowa. 

15. Stosowanie symulacji, stosowanie blended-learning (zajęcia wspomagane poprzez e-learning) 
16. Program szkolenia praktycznego studentów prawa, odbywającego się w języku angielskim, 

polegający na symulacji prowadzenia sprawy gospodarczej przed międzynarodowym sądem 
arbitrażowym w ramach międzynarodowego konkursu Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot.  

9.4. Nagrody za działalność dydaktyczną otrzymane przez pracowników Wydziału: 

• Ewa Bagińska laureat nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla 
najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w r. akad. 2017/2018 

• prof. Wojciech Zalewski Zwycięzca w plebiscycie studentów WPiA UG  "Największy Autorytet 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego" (2017 r.) 

• dr Paweł Petasz Zwycięzca w plebiscycie studentów WPiA UG na "Najsympatyczniejszego Belfra 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego" (2017 r.) 

• mgr Bartosz Kędzierski Zwycięzca w plebiscycie studentów WPiA UG  "Najsympatyczniejszy 
Asystent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego" (2017 r.) 

  

9.5. Publikacje dydaktyczne pracowników Wydziału (podręczniki, skrypty, materiały elektroniczne, kursy i 
szkolenia online itp.): 

1. Kursy e-learningowe: 

• Redagowanie prac dyplomowych 

• Informatyzacja administracji 

• Społeczne i prawne aspekty informatyki 
2. Katedra Prawa Finansowego: 

• 6 rozdziałów w podręczniku „Prawo gospodarcze publiczne”, red. A. Powałowski, Warszawa 
2017, wyd.4 

• Podręczniki: 7  

• Skrypty: 2 

• Materiały elektroniczne: 99 

• Kursy online: 34 
                      Uwaga: zaliczono także publikacje wydane wcześniej, ale wykorzystywane w roku 2017/2018 

3. Prof. dr hab. J. Ciechanowicz- Mc-Lean - 2 rozdziały w podręczniku Prawo gospodarcze publiczne 
wyd. 4 pod red. Prof. A. Powałowskiego Warszawa 2017 

4. Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 

• 1 podręcznik 
5. Podręcznik - Prawo pracy 4. Wydanie  2018 pod red. prof. zw dr hab. J. Steliny 
6. Podręcznik – Prawo urzędnicze 3. Wydanie 2017 prof. zw dr hab. J. Stelina 
7. Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 

• 3 podręczniki   
8. E. Kowalska, Dochodzenie odszkodowania za naruszenia autorskich praw majątkowych. Glosa do 

wyroku TS z dnia 25 stycznia 2017 r., C-367/15, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 
2017/3/116-123 – glosa 

9. E. Kowalska, Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, Gdańsk 2018. 
10. E. Kowalska i M. Szatkowski, Glosa do wyroku NSA z dnia z dnia 7 marca 2018 r. 

sygn. akt II OSK 1187/16, 1/2018 (4) Santander Art and Culture Law Review 
11. A. Czubek „Niekonwencjonalne znaki towarowe w polskim i europejskim systemie prawnym”, w: 

„Prawo Sportowe”, red. adw. dr Dominika Wetoszka, C.H. Beck 
12. J.Marszałek „Identity Theft in the United States: A Different Perspective?”, w: „Value of 

Information: Intellectual Property, Privacy and Big Data”, red. M.Barczewski, wyd. Peter Lang 
Publishing 2018  
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13. Maciej Barczewski (red.) “Value of Information: Intellectual Property, Privacy and Big Data”), Peter 
Lang Publishing 2018, ss. 167 

 

9.6. Inne działania związane z podnoszeniem jakości dydaktyki akademickiej: 
1. Ustalanie celów programowych i odpowiadających im metod kształcenia dla przedmiotów 

prowadzonych przez pracowników Katedry. 
2. Wewnętrzna ewaluacja wyników ankiet studenckich. 
3. Indywidualne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Katedry. 
4. Prowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału PIA „Esej w pracy naukowo-dydaktycznej w 

szkole wyższej”.  Opieka naukowa nad ELSA. 
5. Przygotowanie zespołów studenckich do udziału w ogólnopolskim konkursie z zakresu prawa 

podatkowego EYe on tax (w konkursie roku 2017/2018 wśród 13 finalistów znalazł się jeden zespół 
z WPiA UG) – dr hab. Edward Juchniewicz 

6. Przygotowanie zespołów studenckich do Moot Court z Międzynarodowego Prawa Inwestycyjnego 
– dr hab. Edward Juchniewicz 

7. Organizowanie zapisów na kurs i koordynacja kursu e-learningowego „Practical English for 
Lawyers”, przygotowanie przetargu na kurs e-learningowy angielskiego ogólnego i biznesowego 
(kursy dostępne bezpłatnie dla studentów WPiA UG) – dr Łukasz Karczyński jako pełnomocnik 
Dziekana ds. e-learningu 

8. Szkolenia dla członków SUPP – mgr Maciej Mikliński 
9. Udział w międzynarodowym seminarium poświęconym edukacji prawniczej 29 marca 2018 r. w 

Omsku w Rosji – dr Przemysław Panfil, dr hab. Edward Juchniewicz, dr Damian Cyman. W trakcie 
obrad dr hab. E. Juchnevicius wygłosił referat na temat edukacji prawniczej w Polsce. Pracownicy 
Katedry odbyli także kilka spotkań roboczych z pracownikami Omskiego Uniwersytetu 
Państwowego, w tym Dziekanem Wydziału Prawa (prof. R. Kirsanow), Prodziekanem Wydziału 
Prawa (prof. T. Jaszczuk) oraz Dziekanem Wydziału Ekonomicznego (dr T. Yurievna). 

10. Opieka nad studenckimi kołami  naukowym  
11. Organizacja na WPiA konferencji naukowych, mających status szkoleń zawodowych dla radców 

prawnych i adwokatów: 

• Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce, Gdańsk 20IV.2018 

• Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony 
danych osobowych ( RODO), Gdańsk 28.V.2018 

• Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Gdańsk, 18-20.VI.2018 
12. Udział  studentów II roku prawa (zajęcia dla chętnych) w posiedzeniach Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku w dniu 23 maja 2018 r. w charakterze publiczności.    
13. Wykorzystanie w dydaktyce przez dr hab. Alinę Wypych-Żywicką , prof. UG współpracy z ZUS z 

spotkań i wprowadzenie do dydaktyki dla V i IV  roku prawa stacjonarnego i niestacjonarnego  w 
ramach specjalizacji głównej i dodatkowej wykładu pt. „Zabezpieczenia społeczne” zagadnień: 
- Wypłata gwarantowana jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego 
- Emerytura godziwa 
- Renta rodzinna dla wnuków 
- Renta rodzinna dla innych dzieci 
- Solidarność – zasada ubezpieczenia społecznego 

14. Wykorzystanie w dydaktyce przez dr Justynę Świątek-Rudoman w współpracy z ZUS w ramach 
zajęć z Polityki Społecznej i Systemu Ubezpieczeń społecznych na studiach niestacjonarnych AZ I 
stopnia I roku oraz na studiach  podyplomowych   

15. dr Bartosz Szolc-Nartowski – sprawuje nadzór nad projektem warsztatów naukowych w ramach 
wspólnego projektu  dotyczącego przedstawienia znaczenia rozwiązań rzymskich dla 
współczesnego postępowania cywilnego w Polsce i Ukrainie (w jego ramach w dniach 4-13 czerwca 
2018 r. Zakład Prawa Rzymskiego we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego WPiA UG 
gościł naukowców z Wydziału Prawa Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie: 
dr hab. Irinę Izarową oraz dr hab. Tatianę Wakhoniewę; wymianie doświadczeń dydaktycznych 
służył ich udział w zajęciach z przedmiotu prawo rzymskie, dr hab. Irina Izarowa jako gość 
posiedzenia Koła Naukowego Katedry Postępowania Cywilnego wygłosiła też wykład dotyczący 
ostatnich zmian w postępowaniu cywilnym na Ukrainie) 

16. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., uczestnictwo w warsztatach Laboratorium Inicjatyw 
Dydaktycznych pt. „Wybrane narzędzia tutorskie – nawiązywanie relacje ze studentem i praca z 
wykorzystaniem jego zasobów”, 12 czerwca 2018 r., Gdańsk 
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17. Opracowanie metodologii tzw. trudnych przypadków dla potrzeb zajęć dydaktycznych 
18. Aleksandra Czubek-  Szkolenie dla Nauczycieli Akademickich, ze Studium Języków Obcych UG, pt. 

„Własność Intelektualna w Procesie Dydaktycznym”. 
 

9.7. Uwagi: 
 

9.8. Analiza SWOT jakości kształcenia na Wydziale 

Silne strony kształcenia: 
 
-ogólnie pozytywne wyniki ankiet 
-podjęcie  działań w związku ze  stwierdzeniem negatywnych 
zjawisk wymagających naprawy (nieprawidłowości przy 
egzaminie) 
- 

Słabe strony kształcenia: 
 
-niewielka liczba  hospitacji merytorycznych 
-informacja o powtarzających się treściach 
programowych 
 

Szanse dla doskonalenia jakości kształcenia: 
 
-weryfikacja i aktualizacja sylabusów 
-realizacja treści programowych zgodnie z sylabusami 
-wzrost świadomości znaczenia oceniania zajęć wśród 
nauczycieli akademickich WPiA 
 

Zagrożenia dla doskonalenia jakości 
kształcenia: 
 
-zmiana przepisów prawnych wymusi 
zmiany w zakresie doskonalenia jakości 
kształcenia (w początkowym okresie może 
pojawić się problem z dostosowaniem ) 
--utrzymująca się niska liczba studentów 
wypełniająca ankiety (chociaż 
systematycznie wzrasta) 
 
-pojawiające się uwagi dotyczące sal 
dydaktycznych (brak klimatyzacji, 
przepełnienie) 
 

9.9. Dobre praktyki związane z jakością kształcenia: 
Organizacja wydziałowych spotkań dydaktycznych 

9.10. Planowane działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia: 
-pilotażowe  przeprowadzenie ankiet papierowych na wylosowanych zajęciach 
- planowanie zajęć dydaktycznych w taki sposób, aby ilość godzin odbywanych zajęć w ciągu jednego dnia 
nie przekroczyła 10h lekcyjnych   w ciągu jednego dnia dydaktycznego 
- planowanie zajęć dydaktycznych w taki sposób, aby prowadzący nie prowadził w jednym dniu 
dydaktycznym więcej niż 8h lekcyjnych  
- weryfikacja profilu absolwenta na poszczególnych kierunkach oraz  dostosowanie programów oraz metod 
kształcenia do tego profilu 
 

9.11. Rekomendacje dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UG: 
A. W celu umożliwienia stosowania nowoczesnych metod nauczania np. tutoringu konieczne jest 
zmniejszenie ilości studentów w grupach ćwiczeniowych zwłaszcza na kierunku Prawo.  Konieczny jest  
wzmożony kontakt indywidualny prowadzącego z każdym  studentem, co w przypadku grup 30 osobowych 
jest iluzoryczne, zwłaszcza że  założenia programowe na tym kierunku przewidują dużą ilość prac 
pisemnych różnego rodzaju.  Obniżenie progu minimalnego w grupach ćwiczeniowych byłoby także 
pożądane na innych kierunkach, gdyż przyczyniłoby się do aktywizacji dyskusji, wymiany poglądów na 
ćwiczeniach/proseminariach także studentów, którzy biernie uczestniczą w zajęciach.   
B. Uszczegółowienie i ujednolicenie zasad stosowania  metody e-learningowej  na poziomie całego 
Uniwersytetu 

 

10. POPULARYZACJA NAUKI 

10.1. Wydarzenia organizowane przez Wydział: 
1. Współorganizacja konferencji Prawne wyzwania związane z początkiem obowiązywania ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego 
i Ochrony Środowiska i Zakład Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk, 28 maja 2018 r 
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2. Konferencje naukowe współorganizowane przez pracowników Katedry Prawa Międzynarodowego 
Publicznego realizujące elementy popularno-naukowe poprzez otwarcie na odbiorców, którzy nie 
specjalizują się w wybranych dyscyplinach: 

3. Konferencja Badań Kosmicznych „Polski Kodeks Kosmiczny 3... 2... 1... START!” 11.01.2018 
4. XI Konferencja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego 8.06.2018 
5. Jako pełnomocnik ds. promocji – Koordynacja dni otwartych WPIA w latach 2017-2018 
6. Koordynacja cyklu otwartych pokazów filmowych z dyskusją ekspercką „Kino pod Paragrafem”, 

organizowanego przez studenckie koło naukowe „Kultura na Prawo” (w roku 2017/18 odbyło się 5 
projekcji) – dr Łukasz Karczyński jako opiekun ww. koła 

7. Kierowanie programem Szkoła pod Patronatem – dr Damian Cyman jako pełnomocnik Dziekana ds. 
interesariuszy zewnętrznych 

8. Organizacja na WPiA konferencji naukowych, mających status szkoleń zawodowych dla radców 
prawnych i adwokatów: 

              a) Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce, Gdansk 20IV.2018 
              b) Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony danych     
                  osobowych ( RODO), Gdańsk 28.V.2018 
              c) Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Gdańsk, 18-20.VI.2018 

9. Targi Akademia – dr Paweł Petasz 
10. Dni Otwarte WPIA – dr Paweł Petasz 
11. Przeprowadzenie przez mgr Mateusza Kosmola otwartego wykładu traktującego o praktycznych 

aspektach najmu lokali w ramach cyklu „Wprawieni” (wydarzenie pt. „Co mi zrobisz jak wynajmę – 
studenckie mieszkanie”) organizowanego przez ELSA Gdańsk oraz NZS UG, który odbył się dnia 10 
stycznia 2018 r. na WPiA UG. 

12. Przygotowanie przez mgr Mateusza Kosmola kazusów z prawa cywilnego na XXII Lokalny Konkurs 
Krasomówczy organizowany przez ELSA Gdańsk, który odbył się dnia 21 marca 2018 roku w Sądzie 
Okręgowym w Gdańsku. naukowych i glos, maj 2018 

13. Zorganizowanie przez dr M. Maciejewską-Szałas wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego” 
Imperitia Culpae Adnumeratur” , którego jest opiekunem  oraz  Kołem Naukowym Postępowania 
Cywilnego i Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego Publicznego Panelu Dyskusyjnego pt.  
"Ochrona konsumenta w prawie polskim", Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet 
Gdański, 23.04.2018 

14. Organizacja przez Katedrę Prawa Cywilnego i Zakład Prawa Rzymskiego Ogólnopolskiego 
Seminarium Naukowego pt.  "Zasady Prawa rodzinnego", Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji 
UG, 16 marca 2018 r. 

15. Dr hab. Alina Wypych-Żywicka, prof. UG organizacja konferencji „I Ogólnopolskie Seminarium 
Zabezpieczenia Społecznego. Emerytura godziwa – a co to znaczy? Na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego 19 października 2017 r. 

16. Dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG,  mgr Michał Szypniewski Organizacja konferencji wraz z 
Kołem naukowym „Prawa pracy” pt. „Państwo jako pracodawca”, Gdańsk 18 listopada 2017 r. 

17. Dr Maciej Łaga, Dr Jakub Szmit, Dr Justyna Świątek-Rudoman – organizacja międzynarodowej 
konferencji pt.  „Informal and atypical work - Meeting of the European Young Scholars Section of 
ISLSSL” ,  lipiec 2018, Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji UG 

18. Zakład Prawa Rzymskiego był współorganizatorem Ogólnopolskiego seminarium “Zasady prawa 
rodzinnego", WPiA UG, 16 marca 2018 r., Gdańsk 

19. Zakład Prawa Rzymskiego był organizatorem III Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów, 
„Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje”, WPiA UG, 13 kwiecień 2018 r.  

20. Zakład Prawa Rzymskiego był współorganizatorem finału IX edycji ogólnopolskiego Konkursu 
"Prawo rzymskie a świat współczesny", WPiA UG, 4 czerwca 2018 r. (we współpracy ze studentami 
związanymi z ELSA Gdańsk): WPiA UG reprezentowali Stefania Yerka i Aleksander Piskorz, studenci 
I roku prawa (Stefania Yerka zajęła drugie miejsce - ex-aequo z Agnieszką Szczerbą, studentką UJ). 

21. Bałtycki Festiwal Nauki 
22. Prezentacja programu studiów w trakcie Zjazdu Europejskich Szkół Prawa 
23. Seminarium Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Gdańsku „NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE” 
24. Międzynarodowa Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej UG „IP in the Creative Sector”, 

Projekt organizowany przez Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG we współpracy z Chicago 
– Kent College of Law. 
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25. Szkolenie „Wordpress w praktyce. Jak stworzyć własną stronę” dla pracowników naukowych i 
studentów organizowane przez Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych 
Technologii UG, którego Opiekunem jest prof. UG Maciej Barczewski 

 

10.2. Udział pracowników Wydziału w innych wydarzeniach: 
1. Seminarium naukowe realizujące elementy popularno-naukowe poprzez otwarcie na odbiorców, 

którzy nie specjalizują się w wybranej dyscyplinie: 

• Seminarium naukowe „25-lecie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez 
Polskę” z wykładami Profesorów Katedry Prawa Międzynarodowego 11.09.2018 

• "Podstawowe zasady systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" dr hab. Krzysztof 
Drzewicki, profesor nadzwyczajny 

• "Przesłanki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" dr hab. Adam 
Wiśniewski, profesor nadzwyczajny, radca prawny 

2. Ekspert ds. Prawa łowieckiego – Uniwersytecka akademia filmowa – film „Pokot” 
3. Działania w zakresie edukacji finansowej konsumentów, w tym członkostwo w jury Konkursu o 

Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką z zakresu 
ochrony klienta na rynku finansowym – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG jako v-ce 
przewodnicząca Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym  

4. Członkostwo w jury konkursu wiedzy o prawach człowieka w II ZSO w Gdyni – dr Damian Cyman 
5. Szkolenia dla aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, pracowników administracji 
6. Wykład „Partnerstwo jako forma relacji między pracownikami a firmą” – referat na zjeździe 

Polskiego Związku Producentów Kontenerów w Ustce 16 maja 2018 r. (z opracowaniem 
pisemnym) – dr Łukasz Karczyński 

7. Prowadzenie strony na facebooku „Katedra Prawa Finansowego UG”, popularyzującej wiedzę na 
temat prawa finansowego oraz doradztwa podatkowego – dr Łukasz Karczyński 

8. II Liceum Ogólnokształcące Gdynia - prowadzony przedmiot pt. Podstawy prawa, konsultacje dla 
uczniów do Międzynarodowego Moot Courtu z prawa – dr hab. Edward Juchniewicz 

9. II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie - prowadzony przedmiot pt. Prawo 
a obywatel – dr hab. Edward Juchniewicz 

10. Wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie – dr hab. Edward Juchniewicz, dr Damian 
Cyman, dr Przemysław Panfil 

11. Wygłoszenie referatów na konferencjach, seminariach : 

• Prof. dr hab. Ewa Bagińska, referat “Istota i konstrukcja ubezpieczeń D&O w świetle prawa 
polskiego”, konferencja “IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ubezpieczenia w 
państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie, 22-23 listopada 2017 r. 

• Prof. dr hab. Ewa Bagińska,  V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Wpływ norm 
prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”1-2 marca 2018 r. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie. Udział w panelu dyskusyjnym pt. Problem w stosowaniu prawa 
konsumenckiego do ochrony innych podmiotów słabszych. 

• Prof. dr hab. Ewa Bagińska, referat “Raport o zmianach w prawie i orzecznictwie dotyczącym czynów 
niedozwolonych w Polsce w roku 2017”, konferencja „17th ANNUAL CONFERENCE ON EUROPEAN 
TORT LAW”, Wiedeń, 5-7 kwietnia 2018 

• Prof. dr hab. Ewa Bagińska referat pt. Legal aspects of crowdfunding in Polish law. The 20th Congress 
of the International Academy of Comparative Law (General Congress), Kyushu University Fukuoka 
Japonia, 22-28 lipca 2018 r. 

• Dr hab. Dorota Maśniak, prof UG  The Arbitrability of Financial Market Disputes in Poland, 
międzynarodowa konferencja na temat: Arbitrability of Company Law Disputes in Central and 
Eastern Europe, Sapientia University of Cluj-Napoca, Department of Law Romania, 20 października 
2017 

• Dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG  Ocena przyjętego przez sejm projektu ustawy o dystrybucji 
ubezpieczeń pod kątem potrzeb polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych, międzynarodowa 
konferencja na temat: Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia prawne, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, 22 listopada 2017 

• Dr hab.  Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG  referat: „Sytuacja osób starszych w prawie 
rodzinnym  
i spadkowym”, Konferencja: Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk 
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technologicznych  
i społecznych”, Uniwersytet Rzeszowski, listopad 2017. 

• Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG  "Sytuacja prawna rodzeństwa", konferencja "Prawo rodzinne i 
spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych", Rzeszów (Uniwersytet 
Rzeszowski), 9-19 listopada 2017 r. 

• Dr hab.  M. Balwicka-Szczyrba, prof. UG Ł. Balwicki, referat: „Prawne aspekty używania wyrobów 
tytoniowych w obecności dzieci”, Bydgoszcz 24-25 kwiecień 2018, Ogólnopolska konferencja 
naukowa „Dziecko a prawo” 

• Dr hab. M. Balwicka-Szczyrba, prof. UG referat: „Małżeństwo konkordatowe po 20 latach od 
nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” - O G Ó L N O P O L S K I E  S E M I N A R I U M  
N A U K O W E  "Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia aktualne, historyczne i porównawcze",  
Olsztyn 06.2018  

• Dr hab. M. Balwicka-Szczyrba,prof.  UG  Ł. Balwicki , referat: „Electronic cigarette youth access in 
Poland” , Konferencja naukowa ENSP-CNPT Tobacco Control 2018, Madryt 04.2018  

• Dr hab Anna Sylwestrzak, prof UG,  "Zasada dobra rodziny a inne zasady prawa rodzinnego i zasady 
etyczne" na Ogólnopolskim Seminarium Naukowym "Zasady prawa rodzinnego", WPiA UG, 
16.03.2018 r. 

• Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,  "Zarząd dochodami z majątku dziecka" na Ogólnopolskiej 
Konferencji "Dziecko i prawo", Bydgoszcz, 24.04.2018 r. 

• Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG ,  "Charakter prawny przysięgi małżeńskiej" na Ogólnopolskim 
Seminarium Naukowym "Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia aktualne, historyczne i porównawcze" 
WPiA UWM, 6.06.2018 r 

• Dr Maja Maciejewska-Szałas, referat pt. "Prawne środki ochrony konsumenta 
zawierającego  umowę na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa" wygłoszony podczas Panelu 
Dyskusyjnego "Ochrona konsumenta w prawie polskim", Gdańsk 23.04.2018, Wydział Prawa i 
Administracji UG.  

• mgr Mateusz Kosmol  referat pt. „Odpowiedzialność cywilna za szkody w urządzeniach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach krajowych – tradycyjne ujęcie a 
nowatorski typ umowy Performance-based contract” na Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki”, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2017 r. na terenie 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

• mgr Mateusz Kosmol wygłoszenie wspólnie z Prof. Ewą Bagińską referatu pt. „Przesłanki 
optymalnego modelu metody dochodzenia odszkodowań za zniszczenie urządzeń infrastruktury 
drogowej” na XII Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 
"Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa - perspektywa krajowa i regionalna”, która 
odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. na Politechnice Gdańskiej. 

• mgr Mateusz Kosmol wygłoszenie wspólnie z Prof. Ewą Bagińską referatu pt. „Przesłanki 
optymalnego modelu metody dochodzenia odszkodowań za zniszczenie urządzeń infrastruktury 
drogowej” na III Pomorskim Forum Drogowym / Polsko-Nordyckim Forum Drogowym, które odbyło 
się w dniach 

19. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Kolorystyka szczegółów 
geograficznych w Notitia dignitatum pars Orientis według rękopisów Oxoniensis Canonicianus Misc. 
378 i Monacensis Latinus 10291” - IV Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury 
bizantyńskiej “Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej”, 16-17 listopada 2017 r., Lublin 

20. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. “The universality of Rhodian 
maritme law from the standpoint of neoevolutionism” - Międzynarodowe Seminarium „Roman 
maritime law”, WPiA UG, 18-19 listopada 2017, Gdańsk 

21. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., O pożytkach płynących z uważnej lektury: krótkie uwagi 
na temat C. Th. 5.7.1 (Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19 (a. 366) - II Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus 
sum. Problem interpretacji tekstu źródłowego. In memoriam Professoris Janusz Sondel”, 28-30 
listopada 2017 r., Szczecin-Małkocin 

22. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw. współorganizacja i prowadzenie „Darwin Day” (w ramach 
działalności Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, we współpracy z Poznańskim 
Towarzystwem Przyjaciół Nauk), 12 lutego 2018 r., Poznań 

23. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., współorganizacja seminarium, przygotowanie i 
wygłoszenie referatu pt. “Monogamia a poligynia » - Ogólnopolskie seminarium “Zasady prawa 
rodzinnego", WPiA UG, 16 marca 2018 r., Gdańsk 
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24. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Interpretacja źródła 
ikonograficznego w warsztacie romanisty - przykład wybranych insygniów w Notitia Dignitatum” - 
Ogólnopolska konferencja naukowa: Tłumaczenie czy interpretacja  rzymskich tekstów prawniczych, 
połączona z wręczeniem księgi poświęconej śp. Profesorowi Januszowi Sondlowi, 14-15 kwietnia 
2018 r., Sucha Beskidzka 

25. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. “Universal significance of the legal 
maxim dolo facit, qui petit quod redditurus est (and venire contra factum proprium nemini licet) in 
the Patent law” - 9º Encuentro Hispano-Polaco sobre Tradición Jurídica Europea/ 9th Polish-Spanish 
Conference on the European Legal Tradition, Castellón, 27 de abril de 2018/April 27th, 2018, 27 
kwietnia 2018 r., Castellón (Hiszpania) 

26. dr hab Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udziału z referatem pt. „The universality of Rhodian Sea 
Law from the standpoint of neoevolutionism” - IX. Rechtshistorikertag im Ostseeraum/9th 
Conference in Legal History in the Baltic Sea Area 16-20 May 2018 in Tallinn/Reval and Tartu/Dorpat, 
Estonia – „Recht und Wirtschaft in Stadt und Land Law and Economics in Urban and Rural 
Environment.”  16-20 maja 2018 r., Tallin (Estonia) 

27. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., przygotowanie i wygłoszenie odczytu pt. 
“Wczesnobizantyński zmierzch postliminium” - Posiedzenia Sekcji Bizantynologicznej KNoKA  PAN i 
Komisji Bizantynologiczna PTH, 26 maja 2018 r., Poznań 

28. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. « Małżeństwo przez porwanie w 
późnym antyku” - Ogólnopolskie Seminarium naukowe "Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia 
aktualne, historyczne i porównawcze", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, 6 czerwca 2018 r., Olsztyn 

29. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Paremie prawnicze kwestionujące 
retroaktywność prawa” - Konferencja naukowa Zastosowanie koncepcji teoretycznej 
intertemporalności Jarosława Mikołajewicza, UAM w Poznaniu, 8 czerwca 2018 r., Poznań 

30. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Coins of Notitia Dignitatum » - 
Foenus hoc fecit. Within the Scope of Professor Stanisław Mrozek’s Research. International 
Conference. 25-26.06.2018, Gdańsk 

31. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Zmierzch ius postliminii w cieniu 
wojen Justyniana Wielkiego” - XXVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn 
Polityczno-Prawnych „Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej”, 10-12 
września 2018 r., Lublin 

32. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Universal significance of the legal 
maxim dolo facit, qui petit quod redditurus est (and venire contra factum proprium nemini licet)” - 
72nd SIHDA in Kraków 2018 – LXXIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour 
l'Histoire des Droits de l'Antiquité a Cracovie, 11–15 septembre 2018: PLUS RATIO QUAM VIS, 11-15 
września 2018 r., Kraków 

33. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. nadzw., udział z referatem pt. „Zmiany etniczne na Bałkanach w 
okresie wczesnobizantyńskim w świetle źródeł epigraficznych” - VI Kongres Mediewistów Polskich, 
20–22 września 2018 r., Wrocław 

34. dr Beata J. Kowalczyk, wystąpienie na seminarium doktoranckim pt. „Odpowiedzialność za szkodę 
przyszłą – zastosowanie instytucji sui generis w praktyce”, Wydział Prawa Uniwersytet SWPS w 
Warszawie, 8 listopada 2017 r., Warszawa 

35. dr Beata J. Kowalczyk, udział z referatem pt. “The Rhodian law as a prototype of the claim for 
damage suffered in another person's interest in a legal-comparative perspective” - Międzynarodowe 
Seminarium „Roman maritime law”, WPiA UG, 18-19 listopada 2017 r., Gdańsk 

36. dr Beata J. Kowalczyk, staż naukowy, połączony z wykładem pt. “Possessio - achievement of Roman 
legal thought and its application in contemporary Polish law”, Uniwersytet Palackiego, 25-28 
listopada 2018 r., Olomouc (Czechy) 

37. dr Bartosz Szolc-Nartowski, udział z referatem pt. „Trebacjusz osamotniony. Między elastycznością 
rozwiązań a legalizmem” - Reforma prawa: koncepcja, cel, implementacja, „VIII. Międzynarodowa 
konferencja naukowo-praktyczna”, 23 listopada 2017 r., Kijów (Ukraina) 

38. dr Bartosz Szolc-Nartowski, udział z referatem pt. „Wola obciążonego a przedmiot fideikomisu” - II 
Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Problem interpretacji tekstu źródłowego. In 
memoriam Professoris Janusz Sondel”, Szczecin-Małkocin, 28-30 listopada 2017 r. 

39. dr Bartosz Szolc-Nartowski, współorganizacja seminarium, przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. 
„Zasada trwałości małżeństwa a wysokość posagu w prawie rzymskim” - Ogólnopolskie seminarium 
“Zasady prawa rodzinnego", WPiA UG, 16 marca 2018 r., Gdańsk 
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40. dr Bartosz Szolc-Nartowski, współorganizacja seminarium, przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. 
„Znaczenie communis usus loquendi przy interpretacji dyspozycji testamentowych” - III 
Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, „Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i 
ich definicje”, WPiA UG, 13 kwiecień 2018 r., Gdańsk  

41. dr Bartosz Szolc-Nartowski udział z referatem pt. “Si patre cogente duxit uxorem (D. 23, 2, 22 Celsus). 
O problemie zaczepiania przymusowych małżeństw w prawie rzymskim” - Ogólnopolskie 
Seminarium naukowe "Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia aktualne, historyczne i porównawcze", 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 6 czerwca 2018 r., Olsztyn 

42. dr Bartosz Szolc-Nartowski, udział w pracach organizacyjnych „72nd SIHDA in Kraków 2018 – LXXIIe 
Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité a 
Cracovie, 11–15 septembre 2018: PLUS RATIO QUAM VIS”, 11-15 września 2018 r., Kraków 

43. dr Bartosz Szolc-Nartowski, udział z referatem pt. „Problem przekazania postępowania 
dowodowego sędziom-nieurzędnikom w starożytnym Rzymie” – Ogólnopolska konferencja „Środki 
dowodowe. Tradycja - Współczesność - Perspektywy”, 18 - 19 października 2018 roku, Rzeszów 
(Łańcut) 

44. dr Bartosz Szolc-Nartowski, staż naukowy, połączony z uczestnictwem w seminarium doktoranckim, 
Zakład Prawa Rzymskiego UJ, 27-29 listopada 2018 r., Kraków 

45. dr Bartosz Szolc-Nartowski, warsztaty z młodzieżą licealną dotyczące ochrony praw człowieka i ich 
przestrzegania – „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”, Europejskie Centrum Solidarności w 
Gdańsku, 10 grudnia 2018 r., Gdańsk  

46. Udział w charakterze eksperta w wydarzeniu studenckim „Kino pod paragrafem” (organizowało 
Koło Kultura na prawo) w dn. 9.05.2018 – prof. dr hab. Jerzy Zajadło i dr Tomasz Widłak 

47. Udział pracowników Centrum Prawa Własności Intelektualnej w innych wydarzeniach: 
              Ewelina Kowalska: 

A) Czynny udział w konferencjach (wygłoszenie referatów): 

• Konsekwencje wpisu dóbr na Listę UNESCO – prestiż i co dalej? Postulaty de lege ferenda w 
zakresie prawnych konsekwencji wpisania obiektu na Listę UNESCO. Konferencja Naukowa „40 lat 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce – dokonania i perspektywy” 27-28 kwietnia 2017 r., 
Łazienki Królewskie w Warszawie. 

• III Konferencja Ogólnonaukowa pt. "Prawo ochrony dóbr kultury jako narzędzie innowacyjności 
turystycznej w strukturach lokalnych", 12 maja 2017 r., Kraków 

• Utracona funkcja historyczna a nowa funkcja użytkowa jako szansa na zachowanie zabytków 
pozostających w domenie społeczności lokalnych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 
"Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" pt. „Prawo ochrony dóbr kultury, jako 
narzędzie innowacyjności turystycznej w strukturach lokalnych”, 12 maja 2017 r., Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie. 

• Zabytek jako znak towarowy, wykład inauguracyjny, IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony 
Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Prof. Jana Pruszyńskiego, 18-20 
września 2017 r., Lubostroń. 

• Widowisko sportowe w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych (współautorstwo), V 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie", 20 kwietnia 2018 r., Toruń. 

• Ochrona prawna produktów regionalnych i tradycyjnych (współautorstwo), Seminarium Naukowe 
"Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w 
Polsce. Stan obecny - propozycje zmian", 5-7 czerwca 2018 r., Słupsk-Swołowo-Ustka. 

• Prawna ochrona wizerunku postaci historycznych, bohaterów utworów literackich oraz postaci 
fikcyjnych w grach komputerowych, IV Naukowa Konferencja Pomorskiej Izby Adwokackiej w 
Gdańsku "Prawo własności intelektualnej", 8 listopada 2018 r., Gdynia. 

B) Bierny udział w konferencjach (uczestnictwo): 

• Konferencja Naukowa "Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa", 22 maja 2017 r., 
Gdańsk 

• X Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego, 23-24 listopada 2017 r., Warszawa. 

• Sympozjum "Własność intelektualna w świecie cyfrowym", 21-22 czerwca 2018 r., Warszawa. 
 
               Aleksandra Czubek: 

A) Czynny udział:  

• Międzynarodowa Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej UG „IP in the Creative Sector” 27 – 
30 czerwca 2018 r., Gdańsk, referat: „IP in Fashion or Clothing?”; 
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• IV Naukowa Konferencja Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku "Prawo własności 
intelektualnej", 8 listopada 2018 r., Gdynia.: „Prawo własności intelektualnej w sektorze Fashion”. 

 
B) Bierny udział: 

• X Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego, 23-24 listopada 2017 r., Warszawa; 

• „Jak skutecznie chronić innowacje. Sądy specjalne. Pomoc prawno – rzecznikowska” 17 maja 2018, 
Warszawa; 

• „W s/prawie autorów ” IV Edycja konferencji prawa własności intelektualnej, 19 maja 2018 r., ASP 
Gdańsk; 

• Kraków Intellectual Property Law Summer School, 17 – 22 września 2018 r.  
 
              Joanna Marszałek: 

A) Czynny udział (wygłoszenie referatu):  

• Międzynarodowa Letnia Szkoła Prawa Własności Intelektualnej UG „IP in the Creative Sector” 27 – 
30 czerwca 2018 r., Gdańsk, referat: „Protection of a personal image”; 

B) Bierny udział: 

• X Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego, 23-24 listopada 2017 r., Warszawa; 

• „W s/prawie autorów ” IV Edycja konferencji prawa własności intelektualnej, 19 maja 2018 r., ASP 
Gdańsk; 

• Międzynarodowa Konferencja „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”, 8-9 
października 2018 r., Warszawa 
 

              Maciej Barczewski: 
A) Czynny udział (wygłoszenie referatu):  

• Czas ochrony praw autorskich, „W sprawie autorów. Prawo własności intelektualnej dla twórców i 
projektantów”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 19.05.2018, Gdańsk 

• Plagiat w filmie – utwory zależne a utwory inspirowane, IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby 
Adwokackiej w Gdańsku "Prawo własności intelektualnej”, 8.11.2018, Gdynia 

• Prawne uwarunkowania ochrony praw autorskich w środowisku cyfrowym, Seminarium Naukowe 
Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - 
Naruszenia praw autorskich w Internecie", 19.11.2018, Gdańsk 

• Nowa dyrektywa o prawie autorskim, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, 11.12.2018, 
Gdynia 

B) Bierny udział: 

• XXXVII ATRIP Congress - Fairness, Morality and Ordre Public in Intellectual Property, 5-8.08.2018, 
Helsinki 

• Rethinking Patent Law as Incentive to Innovation, 8-9.10.2018, Warszawa 
 

 

11. INNE INFORMACJE I UWAGI WYDZIAŁU 

 
 

 


