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 Dzięki Laudacjom Studenckim organizowanym przez Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, już po raz ósmy możemy podziękować tym osobom, 
których pomoc i troska towarzyszyły studentom naszej uczelni. Umożliwiały działanie, a 
swoją postawą stale do niego motywowały.
 Pisząc laudację często myślimy o wyjątkowych zasługach, które świadczą o 
wielkości, skłaniają do podziwu. Czasami jednak wystarczą akty, które mogłyby się wy-
dawać zupełnie zwyczajne, a jednak mimo swojej prostoty wywołują wdzięczność u 
wielu osób. My chcemy dzisiaj podziękować Doktorowi Nicholasowi Ghazalowi za pomoc 
i zaangażowanie, jakie otrzymaliśmy z jego strony. 
 Doktor Ghazal jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od wielu lat. Najpi-
erw jako student na wydziale Prawa i Administracji, a obecnie wykładowca w Katedrze 
Prawa Własności Intelektualnej. W XXI w. wciąż wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak 
ważne w dobie globalizacji i Internetu jest poszanowanie dla prawa autorskieo i praw 
pokrewnych. Pan Doktor wpaja tę wiedzę w głowy przyszłych specjalistów w dziedzinie 
prawa własności intelektualnej, ale także kulturoznawców, filologów, polonistów, matem-
atyków, informatyków i neurobiologów, tym samym kształtując świadomość przyszłych 
pokoleń.  
 Doktor Ghazal wykazuje się niezwykłą cierpliwością. Wytrwale stara się an-
gażować studentów w rozmowę i nie zraża go, gdy przez kilka pierwszych minut odpowia-
da mu jedynie cisza. Mnogość rozwiązywanych kazusów i przekazywanych materiałów 
sprawia, że studenci mają większy problem z poprawną wymową nazwiska Pana Dokto-
ra, niż opanowaniem przerabianego materiału.  
 Na początku tego semestru, prawdopodobnie nikt nie przypuszczał, jak 
gwałtownie zmieni się nasza rzeczywistość. Zmiana trybu nauczania znacznie skomp-
likowała funkcjonowanie uniwersytetu, co w wielu przypadkach poskutkowało opóźnieni-
em w prowadzeniu zajęć albo zastąpieniem ich na przesyłane prezentacje czy konspekty 

wykładów. Pan Doktor momentalnie zapanował nad zaistniałą sytuacją i błys-
kawicznie wznowił zajęcia w formie on-line dostosowując ją do potrzeb 

studentów. Za to chcemy dziś podziękować. Za zrozumienie, że w 
obecnej sytuacji utrudniony jest dostęp do koniecznych mate-

riałów i stałe ich udostępnianie. Za danie nam możliwości 
narzekania na konieczność nauki do kolejnych kolokwiów, a 

nie brak zajęć i kontaktu z wykładowcą. Za to, że w tym 
trudnym czasie dał nam Pan Doktor namiastkę rutyny i 

normalności.  
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