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S³owo wstêpne

We wrzeœniu 2009 roku mija 60 rocznica powstania w strukturze
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Wydzia³u Prawa i Ad-
ministracji. Szeœædziesi¹t lat to du¿y kawa³ czasu. Tak jak w ¿yciu cz³owieka
ten up³yw czasu powoduje, ¿e staje siê on dojrza³y, doœwiadczony, ma
jakieœ osi¹gniêcia i dorobek, tak w strukturach organizacyjnych ten czas,
który min¹³, spowodowa³, ¿e Wydzia³ okrzep³, dojrza³, zgromadzi³ spore
doœwiadczenie w zakresie kszta³cenia studentów, rozwijania kadry nauko-
wej, pomna¿ania dorobku naukowego.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e 60 lat pracy jednostki uniwersyteckiej na tle
innych uczelni o wielowiekowej tradycji nie znaczy a¿ tak wiele, aby te
okolicznoœci podkreœlaæ. Nie porównujemy wszak efektów naszej pracy
z prawdziwie wielkimi osi¹gniêciami tych zas³u¿onych uczelni na polu
rozwijania badañ naukowych i kszta³cenia wielu pokoleñ m³odzie¿y. Chcemy
jednak przy tej okazji podkreœliæ, ¿e godna myœl o utworzeniu w Lublinie
drugiego uniwersytetu, uniwersytetu pañstwowego, a nastêpnie Wydzia³u
Prawa, zaowocowa³a piêknie.

Uniwersytetowi nie mo¿na zarzuciæ jednokierunkowej wizji œwiata w jego
poznawaniu. Ta w³aœciwoœæ szko³y wy¿szej o randze uniwersytetu odnosi
siê szczególnie do nauk prawnych. Dlatego okolicznoœæ ta zas³uguje na
uhonorowanie.

Twórcy Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, a przede wszystkim
Profesor Henryk Raabe – pierwszy Rektor – za³o¿yciel, w swoich wizjach
nowoczesnego oœrodka naukowego widzieli potrzebê stworzenia wielo-
kierunkowego uniwersytetu, zgodnego z tradycj¹ europejskich Univer-
sitas, wyposa¿onego w nauki przyrodnicze i humanistyczne, ale równie¿
niepozbawionego nauk prawnych. Idee te uda³o siê w krótkim czasie
skutecznie zrealizowaæ.

Oto kilkanaœcie wybranych liczb obrazuj¹cych tê 60-letni¹ drogê Wy-
dzia³u Prawa, a póŸniej Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS.

Wydzia³ Prawa UMCS zosta³ powo³any do ¿ycia na mocy postanowieñ
Rozporz¹dzenia Ministra Oœwiaty z 12 wrzeœnia 1949 r. (Dz.U. z 1949 r.
Nr 53, poz. 411). Pierwsze posiedzenie Rady Wydzia³u Prawa odby³o siê
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23 wrzeœnia 1949 roku. Ten dzieñ uwa¿any jest za datê jego powstania.
Organizatorem i pierwszym Dziekanem Wydzia³u by³ prof. dr Aleksander
Wolter. Jego imiê nosi sala posiedzeñ Rady Wydzia³u.

W 1959 roku, a wiêc po 10 latach funkcjonowania, Wydzia³ na skutek
znacznego rozwoju potencja³u naukowego uzyska³ prawa nadawania stopni
doktorskich i przeprowadzania przewodów habilitacyjnych. Z mo¿liwoœci
uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego skorzystali jego
absolwenci. W 1959 roku doktorem nauk prawnych zosta³ póŸniejszy
Rektor Uniwersytetu, dzisiaj emerytowany i nadal pracuj¹cy w UMCS
prof. dr hab. Wies³aw Skrzyd³o, a pierwszymi doktorami habilitowanymi
byli, w 1963 roku, prof. Wies³aw Skrzyd³o i nie¿yj¹cy ju¿ dzisiaj prof.
Jan Malarczyk – wieloletni Dziekan Wydzia³u.

Piszê o pierwszych doktorantach i habilitantach, gdy¿ w ci¹gu 50 lat
korzystania z uprawnieñ nadawania stopni naukowych Wydzia³ Prawa
przeprowadzi³ kilkadziesi¹t przewodów habilitacyjnych, znacz¹co wzmac-
niaj¹c w³asny potencja³ naukowy, jak równie¿ kadrê naukow¹ innych
wydzia³ów prawa w Polsce, przeprowadzi³ dotychczas 350 publicznych
obron rozpraw doktorskich, umo¿liwiaj¹c tym samym awanse naukowe
w³asnym pracownikom oraz pracownikom innych uczelni, placówek
naukowo-badawczych oraz ró¿nych podmiotów stosowania prawa.

Dzisiejsza siedziba Wydzia³u Prawa i Administracji mieœci siê w sied-
miopiêtrowym gmachu przy Placu Marii Curie-Sk³odowskiej 5, który to
budynek Wydzia³ obj¹³ w posiadanie w 1981 roku. By³ to wówczas jeden
z najnowoczeœniejszych budynków w Polsce bêd¹cych siedzib¹ Colle-
gium Iuridicum, przedmiot zazdroœci innych wydzia³ów UMCS oraz innych
wydzia³ów prawa w Polsce. Po blisko trzydziestu latach u¿ytkowania jest
ju¿ zdecydowanie za ciasny. Prawie o 100% wzros³a liczba studiuj¹cych,
rozros³a siê kadra nauczaj¹ca, szczególnie samodzielnych pracowników,
co jest chwalebne i dobrze œwiadczy o Wydziale, zbyt ma³e s¹ sale
wyk³adowe (przy du¿ym naborze na studia, szczególnie niestacjonarne).

Od kilku lat Wydzia³ Prawa i Administracji zabiega o rozbudowê bazy
dydaktycznej. Najpierw ze œrodków w³asnych, póŸniej ze œrodków Unii
Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013”. Chodzi o rozbudowê ju¿ istniej¹cego budynku, poprzez dobudowê
nowego skrzyd³a wy³¹cznie o charakterze dydaktycznym (sale wyk³ado-
we, æwiczeniowe, pomieszczenia dziekanatów). Niestety aplikacje te nie
znalaz³y akceptacji w³adz centralnych w Polsce. Wiemy, ¿e prawie
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wszystkie wydzia³y prawa w Polsce, dziêki miêdzy innymi wsparciom
funduszy unijnych, posiadaj¹ now¹ bazê dydaktyczn¹ i administracyjn¹.

Przez 60 lat swojego istnienia Wydzia³ Prawa i Administracji wyraŸnie
zwiêkszy³ swój potencja³ naukowy, staj¹c siê w ci¹gu tego okresu jednym
z najlepszych wydzia³ów w grupie „m³odych” uniwersyteckich jednostek
wydzia³ów prawa. W 2002 roku, po raz pierwszy w swojej historii,
Wydzia³ Prawa i Administracji UMCS otrzyma³ I kategoriê w klasyfikacji
Komitetu Badañ Naukowych.

O pozycji Wydzia³u wœród innych wydzia³ów prawa uniwersytetów
polskich œwiadczy nie tylko iloœæ opublikowanych prac naukowych, nie
tylko liczba podrêczników, z których korzystaj¹ studiuj¹cy w ró¿nych
oœrodkach akademickich, ale tak¿e udzia³ pracowników w funkcjonowa-
niu praktyki stosowania prawa. Jest to jedno z wa¿niejszych kryteriów
oceny Wydzia³u.

Profesorowie Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS byli (lub s¹
aktualnie) sêdziami Trybuna³u Konstytucyjnego, sêdziami Trybuna³u Stanu,
sêdziami S¹du Najwy¿szego, sêdziami Naczelnego i Okrêgowego S¹du
Administracyjnego, sêdziami s¹dów powszechnych, pracownikami sa-
morz¹dowych kolegiów odwo³awczych. Œwiadczy to najlepiej, jak roz-
leg³y jest obszar wspó³pracy praktyki stosowania prawa z doktryn¹
prawnicz¹ i nauk¹ prawa.

Komercjalizacja studiów prowadzonych przez Wydzia³ by³a przyczyn¹
znacznego zwiêkszenia iloœci studiuj¹cych na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UMCS. Prowadzone s¹ na nim studia na dwóch kierunkach –
prawie i administracji.

Kierunek prawo prowadzony jest jako 5-letnie jednolite studia magi-
sterskie w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczoro-
wych i zaocznych).

Kierunek administracja realizowany jest, zgodnie z konwencj¹ boloñsk¹,
jako studia dwustopniowe: trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjat)
i dwuletnie studia drugiego stopnia (uzupe³niaj¹ce studia magisterskie).
Prowadzone s¹ one równie¿ w trybie studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych (wieczorowych i zaocznych). Aktualnie na obu kierunkach studiuje
oko³o 8000 osób.

Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê studia trzeciego stopnia – studia
doktoranckie, prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie nauk
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prawnych i przygotowuj¹ce do samodzielnej dzia³alnoœci badawczej oraz
uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Trwaj¹ one cztery
lata, a zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ w czterech blokach specja-
lizacyjnych wybieranych przez kandydata w trakcie postêpowania kwa-
lifikacyjnego. Obecnie na studia doktoranckie uczêszcza 106 osób.

Nie sposób nie wspomnieæ o studiach podyplomowych prowadzonych
przez Wydzia³ Prawa i Administracji samodzielnie lub w ramach podpisa-
nych przez Uniwersytet porozumieñ z podmiotami zewnêtrznymi. Wydzia³
prowadzi studia podyplomowe wspólnie z Lubelsk¹ Fundacj¹ Rozwoju,
Wy¿sz¹ Szko³¹ Prawa i Administracji w Przemyœlu i Centrum Szkolenia
Samorz¹du i Administracji w Lublinie. Studia podyplomowe umo¿liwiaj¹
absolwentom szkó³ wy¿szych zdobycie, poszerzenie i zaktualizowanie
wiedzy z zakresu prawa i administracji, zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wodawstwem i standardami Unii Europejskiej. Obecnie na studiach
podyplomowych kszta³ci siê 370 osób. Przewiduje siê w przysz³oœci
zwiêkszenie oferty studiów podyplomowych dostosowanych tematycz-
nie i merytorycznie do zmieniaj¹cych siê regu³ prawno-ekonomicznych.

Istotnym elementem dzia³alnoœci Wydzia³u jest funkcjonuj¹ca na nim
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna, której zadania s¹ œciœle zwi¹-
zane z planem i programem studiów prawniczych i administracyjnych.
G³ównym celem poradni jest edukacja studentów poprzez nieodp³atne
œwiadczenie pomocy prawnej osobom ubogim. Pomoc prawna udzielana
przez studentów odbywa siê pod opiek¹ naukow¹ i merytoryczn¹ nauczy-
cieli akademickich Wydzia³u, specjalizuj¹cych siê w prawie cywilnym, prawie
administracyjnym, prawie pracy, prawie karnym, prawie finansowym.

Dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ Wydzia³u Prawa
i Administracji prowadzi wysoce profesjonalna kadra naukowo-dydak-
tyczna w liczbie 154 osób: profesorów, doktorów habilitowanych, dok-
torów i asystentów.

W imieniu ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Wydzia³u Prawa i Admi-
nistracji UMCS w Lublinie i swoim w³asnym sk³adam serdeczne podziê-
kowania Redakcji i Autorom miesiêcznika Rejent za dedykowanie niniej-
szego wydania Wydzia³owi, z okazji jego Jubileuszu 60-lecia dzia³alnoœci.

                      Prof. dr hab. Antoni Pieni¹¿ek
Dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji

                      UMCS w Lublinie


