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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

Dr hab. Stanisław Hoc, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego, został w styczniu 
2012 r. powołany przez Prezydium Sejmu na stałego doradcę Komisji ds. służb 
specjalnych. 

�  �
18 stycznia 2012 r. odbyły się obrony rozprawy doktorskiej: mgr Lidii 

Mazowieckiej nt. „Kompensancja państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce na 
tle standardów europejskich” – pod kierunkiem dra hab. Tadeusza Cieleckiego 
oraz mgr. Włodzimierza Dierżanowskiego nt. „Prawo zamówień publicznych jako 
składnik ochrony konkurencji” –  pod kierunkiem prof. n. dr. hab. Stanisława 
Hoca.

�  �
13 lutego w Klubie Profesorskim odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie 

pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

�  �
16 lutego, w godz. 10.00–11.30, w Uczelni Łazarskiego odbyło się zorgani-

zowane przez Studencką Poradnię Prawną spotkanie poświęcone bezpłatnemu 
poradnictwu prawnemu, świadczonemu przez studenckie poradnie prawne. 
Celem spotkania było pokazanie, jak funkcjonują takie poradnie, w jakich obsza-
rach działają, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach można kierować do nich 
klientów. Druga część spotkania została poświęcona dyskusji na temat możliwości 
współpracy poradni z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej. Spotkanie było 
możliwe dzięki wsparciu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.



Z ŻYC I A U C Z E L N I

– 193 –

1/2012

I US  NOVUM

�  �
Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Daria Nałęcz, została powołana na funkcję 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; realizo-
wać będzie zadania z zakresu szkolnictwa wyższego, obejmujące m.in. jakość 
kształcenia, a także nadzorować wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego, koor-
dynować realizację Procesu Bolońskiego oraz prace dotyczące Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w tym wprowadzenie systemu Krajowych Ram 
Kwalifikacji. Będzie także współpracować z zagranicą (przy realizacji programów, 
inicjatyw i umów międzynarodowych w obszarze szkolnictwa wyższego) oraz 
z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, Polską Komisją Akredytacyjną, 
konferencjami rektorów, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Krajową Reprezentacją Doktorantów i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

�  �
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. n. dr hab. Zbigniew Lasocik, 

ogłosił I Konkurs na granty naukowe (badawcze) dla pracowników naukowych 
Wydziału. Wnioski można było składać do 29 lutego 2012 r. w Biurze Dziekana. 
Decyzję o przyznaniu środków finansowych ogłosi Komisja ds. Badań do 29 marca 
2012 r.

�  �
15 stycznia w Uczelni Łazarskiego ruszyła kolejna edycja Konkursu na publi-

kacje. Celem konkursu jest wyłonienie wykładowców lub pracowników Uczelni 
Łazarskiego, którzy zbiorą największą ilość punktów za wypowiedzi i publikacje 
w mediach z afiliacją Uczelni Łazarskiego. Uczestnikiem konkursu może zostać 
każdy wykładowca i pracownik Uczelni Łazarskiego, z wyjątkiem pracowników 
funkcyjnych, jak: rektor, dziekani wydziałów i prezydenci. Konkurs trwa do 
15 listopada 2012 r.

 Ewelina Milan




