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JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY NAUKOWEJ 
PROFESORA JERZEGO MALCA

5 grudnia 2012 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
odbył się jubileusz 40-lecia pracy naukowej rektora tej uczelni, profesora dra hab. 
Jerzego Malca, historyka prawa i wybitnego badacza historii administracji, autora 
ponad stu publikacji, w tym 13 książek.

Profesor Jerzy Malec studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim 
ukończył w 1972 r. Już w czasie studiów aktywnie działał w Zrzeszeniu Studen-
tów Polskich oraz kole naukowym – Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa, 
którego był prezesem. Od października 1972 r. związany był z Wydziałem Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Zakładzie Historii Pań-
stwa i Prawa Polskiego, a następnie aż do roku 2007 w Katedrze Historii Admi-
nistracji i Myśli Administracyjnej. Pod opieką naukową swego mistrza, prof. dra 
hab. Stanisława Grodziskiego w 1978 r. obronił pracę doktorską, a w 1987 r. odbył 
kolokwium habilitacyjne. W 2000 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Był 
stypendystą Uniwersytetu Genewskiego oraz kilkukrotnie fundacji Maxa Plancka 
we Frankfurcie nad Menem.

W kręgu zainteresowań naukowych profesora znajdują się przede wszyst-
kim zagadnienia dotyczące historii federalizmu (głównie polsko-litewskiego)  
i administracji w czasach nowożytnych, a także dziejów nauczania prawa w XVIII 
i XX w. Z zakresu tej problematyki opublikował wiele cennych prac, w których 
podejmował ważne kwestie oraz oryginalne i nowatorskie ustalenia badawcze. 
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Na bardzo wysoką ocenę zasługuje rozległa działalność dydaktyczna profe-
sora Jerzego Malca. Prowadził wszelkiego typu zajęcia, od ćwiczeń, po seminaria, 
konwersatoria, wykłady kursowe i monograficzne. Wypromował ponad stu magi-
strów i licencjatów oraz czterech doktorów.

Od początku istnienia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, profesor Jerzy Malec był silnie związany z tą uczelnią. Pełnił w niej 
kilka odpowiedzialnych funkcji, początkowo był dziekanem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, później prorektorem ds. studenckich i wreszcie od 2005 r. do dziś, jest 
rektorem. Liczne obowiązki związane z pełnieniem funkcji rektora profesor Jerzy 
Malec łączy z pracą na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, działaniami związa-
nymi z dostosowaniem polskiego systemu edukacyjnego do standardów europej-
skich, koordynowaniem współpracy między uczelniami. Aktywność tę realizował 
w ramach Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), której 
był przewodniczącym w pierwszej kadencji.

W jubileuszowej uroczystości, która odbyła się w reprezentacyjnej sali 
Senackiej Akademii, uczestniczyło liczne grono gości. Oprócz pracowników na-
ukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych Akademii, a także jej założycieli, 
uroczystość zaszczycili: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Wojciech 
Nowak, prorektor ds. dydaktycznych UJ profesor Andrzej Mania, prodziekan 
Wydziału Prawa i Administracji UJ profesor Janina Błachut, a także goście za-
graniczni, reprezentujący zaprzyjaźnione z Akademią uczelnie: Szkołę Wyższą  
w Gelsenkirchen profesor Harald G. Kundoch, Ekonomiczno-Prawniczy Uniwer-
sytet „Krok” z Kijowa profesor Taras Finikow, Donbaski Państwowy Uniwersytet 
Pedagogiczny profesor Wiktor Dokaszenko oraz Uniwersytet Państwowy w Ba-
ranowiczach profesor Ałła Nikiszowa. Laudację wygłosił prof. dr hab. Wojciech 
Witkowski. Uroczystość uświetnił występ studentów Akademii Muzycznej „Duo 
Acco-Sfera”.

Z okazji jubileuszu Profesora, została wydana księga Mu dedykowana pt. 
Regnare, Gubernare, Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Redak-
torami tego dwutomowego opracowania byli profesorowie Stanisław Grodziski  
i Andrzej Dziadzio. Monografia zawiera ponad sześćdziesiąt tekstów poświęco-
nych w większości historii administracji i sądownictwa, myśli administracyjnej, 
ale też problematyce władzy publicznej, zagadnieniom ustrojowym, konstytucjo-
nalizmowi, historii doktryn politycznych.


