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STANOWISKO

a) W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko do
zatrudnienia wyłoniono Panią dr Marię Jędrzejczak
Kandydat/tka spełniła wymogi formalne konkursu.
Uzasadnienie (sformułowane przez Komisję Konkursową):
2. Kandydatura

dr

Marii

Jędrzejczak

została

zaopiniowana

pozytywnie

przez

Komisję

Konkursową, której członkowie stwierdzili, iż jej doczasowe badania w pełni wpisują się
w profil naukowy Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Należy podkreślić
fakt, iż dotychczasowe badania prowadzone przez Kandydatkę w pełni korespondują z planami
rozwoju Zakładu i dają szansę wniesienia nowych, aktualnych i interesujących problemów
badawczych do prac zespołu ją tworzącego. W szczególności należy mieć w tym miejscu na
myśli zagadnienia dotyczące rozwoju naukowego. Obejmować miałby on dwa obszary
badawcze. Pierwszy z nich, legislacja administracyjna, stanowić będzie kontynuację
dotychczasowych zainteresowań naukowych, a jednym z jego wymiernych efektów będzie
propozycja uruchomienia nowego przedmiotu fakultatywnego, który w znacznym stopniu będzie
prowadzony z uwzględnieniem wątków prawno-porównawczych. Z kolei drugi obszar, ochrona
danych osobowych, z punktu widzenia prawa publicznego stanowić będzie pole badawcze, w
którym Kandydatka upatruje przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Powyższa wizja rozwoju
została uzupełniona o kontynuację prowadzenia badań z uwzględnieniem staży zagranicznych,
wskazując

przy

tym

konkretne

ośrodki

badawcze.

Na

szczególną

uwagę,

a wręcz pochwałę zasługuje wskazanie prowadzenia badań w krajach azjatyckich, który to
obszar w ramach badań komparatystycznych należy do rzadko występujących w polskiej nauce
prawa administracyjnego. Wszystko to sprawia, że Kandydatka legitymuje się nie tylko rzetelną,
zaplanowaną i przemyślaną wizją rozwoju naukowego w ogólności, ale także ma już
wyznaczone konkretne cele. A zatem potrafi nie tylko wskazać wyznaczone już pola badawcze,
których eksploracja wymagać będzie kilku najbliższych lat, ale przedstawia także środki za
pomocą których chce osiągnąć te cele, w tym i te odnoszące się do ich finansowania
zewnętrznego, grantowego, przykładowo w ramach projektów NCN.
……………………………………………………………………
/-/ prof. dr hab. Tomasz Nieborak
Przewodniczący komisji konkursowej, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM

