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 Doktor Bohdan Widła pracuje jako Asystent w Katedrze Prawa Własności 
Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 
roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jest również absolwentem prawa na Wyd-
ziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ukończył Szkołę Prawa 
Amerykańskiego – 9th American Law Program prowadzoną przez The Catholic Uni-
versity of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. 
 Doktor Bohdan Widła w swojej pracy dydaktycznej na uczelni pokazuje, 
że kluczem do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju studentów jest wieloaspektowe 
podejście z zakresu nauczania jak również, indywidualne zrozumienie potrzeb każde-
go studenta uczelni. Zajęcia z prawa nie są tylko zajęciami stricte prawniczymi – 
Doktor Widła odnosi się w nich do mechanizmów, procesów i zasad rządzących świ-
atem, by wyjaśnić, dlaczego prawo reguluje pewne sprawy w dany sposób. W każd-
ych zajęciach Doktora Widły widać ogromny wysiłek włożony w przygotowanie 
merytoryczne i techniczne, a także pasję z jaką wykonuje swoją pracę. Słuchając 
Doktora Widłę można dostrzec, że fascynuje go otaczający świat i wszechświat, z pie-
tyzmem naukowca stara się również dogłębnie zrozumieć mechanizmy nimi 
rządzące. 
 Doktor Widła realizuje swoje obowiązki z troską o dobro studenta. Nie od-
gradza się od studentów przyjmując rolę jedynie biernego obserwatora, lecz akty-
wnie uczestniczy w procesie kształtowania umysłu oraz charakteru studentów. Doktor 
Widła zawsze pozostaje do dyspozycji studentów, bez względu na czas i okoliczności. 
Student zawsze może zgłosić się do niego z każdą sprawą i problemem, nie zostanie 
pozostawiony bez odpowiedzi. Doktor Widła zawsze stawia człowieka na pierwszym 
miejscu starając się mu pomóc, wobec studenta nie kieruje się formalizmem, lecz 
indywidualnym podejściem i troską. Z ust Doktora Widły nigdy nie padły słowa „nie 

mam czasu”. Nieważne czy chodzi o studenta z problemem dydaktycz-
nym, który potrzebuje konsultacji, czy studenta proszącego Doktora 

o recenzję jego nowego artykułu – zawsze można liczyć na od-
powiedź. 

 W pracy Doktora Bohdana Widły widać troskę o 
rozwój studenta oraz krzewienie w nim wartości nau-

kowych, a także etycznych. Sam swoją postawą daje 
życiowy przykład, który jest prawdziwą inspiracją dla 
każdego studenta.   
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