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� � �
KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

W dniu 12 maja 2011 r. odbył się wykład dr Nicoleta Dominte z Uniwersytetu 
„Al.I.Cuza” lasi w Rumunii na temat: „Prawo własności intelektualnej”. 

�  �
14 maja 2011 na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się międzynarodowa 

konferencja naukowa „Demokracja przedstawicielska czy bezpośrednia? Kryzys 
podziału władzy”. Organizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji 
Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecz-
nej. Konferencja podzielona była na dwie sesje. Myślą przewodnią pierwszej był 
współczesny model demokracji przedstawicielskiej. W tej części referaty wygło-
sili: I.S. Tafaro, F. Lempa, F. Fistetti, E. Casolino, X. Krisafi, M. Indellicato, 
F. Parente, C. Scattone, E. Von Boné. W trakcie II sesji omawiane były zagodnie-
nie szczegółowe związane z tematem konferencji a referaty wygłosili J. Stępień, 
G. Battista, P. Famà, M. Ceco, J. Latifi, I. Buonocore, P. De Bartolo, M. Cavallo, 
E. Osmani, V. Perrone, S. Kursa, S. Parente, M. Ferrante, A. Wojciechowski.

�  �
12 maja 2011 r. dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administra-

cji ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej, przedstawiła swoją 
ekspertyzę na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Kata-
strofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010. Spotkanie dotyczyło możliwości wyjaśniania 
okoliczności katastrofy statku powietrznego Tu-154M nr 101 w dniu 10 kwietnia 
2010 r. pod Smoleńskiem przez organa Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej w sprawie zasad 
wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw sporzą-
dzonego w Moskwie 14 grudnia 1993 r.
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�  �
17 maja 2011 odbyło się spotkanie studentów z przedstawicielami Okręgowej 

Izby Radców Prawnych. Izbę reprezentowali dziekan Rady Michał Stępniewski, 
przewodniczący Komisji ds. Aplikacji –  Paweł Jasiński i  jego zastępca Albert 
Stawiszyński. W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia: egzamin 
wstępny na aplikację, program aplikacji, szkolenie aplikantów, patronat, egzamin 
zawodowy.

�  �
19 maja 2011 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 

odbyła się konferencję nt.: „Prawo wyborcze”. Referaty wygłosili m.in.: sędzia 
Jerzy Stępień „Wybory do samorządu terytorialnego”, prof. dr hab. Maria 
Kruk-Jarosz „Kodeks wyborczy – nowe elementy prawa wyborczego do Sejmu 
i Senatu”, minister Kazimierz Wojciech Czaplicki „Funkcje aparatu wyborczego 
w świetle przepisów kodeksu wyborczego”, dr Jan Majchrowski „Wybory a partie 
polityczne”, dr Jacek Zaleśny „Kampania wyborcza i finansowanie wyborów”.

�  �
Studentka Wydziału Prawa i Administracji, Karolina Borkowska, została lau-

reatką III miejsca ex aequo w II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą 
pracę magisterską o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fun-
dację Praw Człowieka, za pracę z  zakresu pedagogiki napisaną na Wydziale 
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Prawo dziecka do wypowiedzi 
w  sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny”. Komisja konkursowa doce-
niła interdyscyplinarny charakter pracy, która jest rzadkim połączeniem  wiedzy 
prawniczej oraz pedagogicznej. Pracę wyróżnia bardzo dobrze przygotowana 
część badawcza, oparta na samodzielnie przeprowadzonych badaniach. Karo-
lina Borkowska wzięła również udział w Ogólnopolskim Konkursie promującym 
nowy portal edukacja prawnicza.pl oraz nadesłała do redakcji portalu mate-
riały w postaci artykułów dotyczących dziedziny prawa. W konkursie dwukrotnie 
wygrała nagrody miesięczne (w grudniu 2010 i  lutym 2011 r.) oraz zakwalifiko-
wała się do finału konkursu, gdzie zdobyła jedną z głównych nagród.

�  �
W maju w ramach programu International Legal Skills gościnny wykład wygło-

sił James A. Schoff, który ukończył Cornell University Law School, żeby potem 
spędzić 9 lat w  renomowanej kancelarii prawniczej Thompson, Hine & Flory. 
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Specjalizował się w zakresie przejęć firm. Następnie został wspólnikiem w firmie 
Diversified Equities, zajmującej się inwestowaniem na rynku nieruchomości.

�  �
Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Wydział Prawa i Administracji 

Uczelni Łazarskiego na najlepszy referat dla studentów nt.: „Wady i zalety ordy-
nacji większościowej i  proporcjonalnej”. Laureatami konkursu zostali: Łukasz 
Nosarzewski, Agnieszka Moroń, Katarzyna Becz, Natalia Kostrzewa, Paulina 
Kozłowska, Patrycja Popławska.

�  �
Rozpoczęto zapisy na kolejną edycję Studium Prawa Rosyjskiego, organizo-

wanego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, 
działającym przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Studium 
zostało stworzone, aby dać studentom możliwość poznania przepisów prawnych 
obowiązujących w Rosji, których znajomość jest bardzo pożądana przez praco-
dawców mających kontakt z rosyjskim rynkiem. Wykłady są prowadzone w języku 
rosyjskim, przez profesorów z Moskwy. Zajęcia są uzupełniane przez lektorat 
języka rosyjskiego, obejmujący głównie język prawny i handlowy.




