
Jakub Nowak

Inne
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia 15/2,
266-267

2008



266 KRONIKA NAUKOWA WYDZIAŁU POLITOLOGII

Czech Zachodnich. Tytuł referatu: Impact of the Central States Occupation of Poland
on the Polish-Jewish Relationships, 1914–1918.

Dr Julita Rybczyńska (Zakład Praw Człowieka) wzięła udział w Konferencji
kończącej międzynarodowy program badawczy Minority Policies in Transition – Expe-
riences and trends around the Baltic Sea, która odbyła sie w dniach 16–17 listopada
2007 w Uppsali (Szwecja) i była organizowana przez Swedish Collegium for Advan-
ced Study in the Social Sciences (SCAS) w Uppsali oraz The Ĺland Islands Peace
Institute (Finlandia). Dr Rybczyńska wygłosiła referat Status of national minorities in
Poland in the light of recent legislation (2005–2007).

Inne

Najlepsze prace magisterskie na Wydziale Politologii

15 stycznia 2008 r. wyłoniono najlepsze prace magisterskie, napisane na Wydzia-
le Politologii w 2007 r.

Komisja Konkursowa w składzie: dziekan Wydziału Politologii – dr hab. Stanis-
ław Michałowski prof. nadzw., prodziekan dr hab. Marek Pietraś prof. nadzw., pro-
dziekan dr hab. Ewa Maj prof. nadzw., sekretarz konkursu – dr Hanna Dumała oraz
superrecenzent – dr Andrzej Dumała podjęła decyzję o przyznaniu nagrody głównej
i dwóch wyróżnień w jubileuszowej – dziesiątej – edycji konkursu im. Profesora Zie-
mowita Pietrasia na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynaro-
dowych.

Nagrodę główną otrzymała mgr Ewelina Patyk za pracę Inicjatywa Global Com-
pact, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Pietrasia prof. nadzw.

Równorzędne wyróżnienia otrzymali: mgr Łukasz Olek za pracę Status prawny
Kosowa, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Chałupczaka oraz mgr
Michał Wallner za pracę Dynamika pogłębiania i poszerzania Unii Europejskiej, napisa-
ną pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Janusza prof. nadzw.

W konkursie na najlepszą politologiczną pracę magisterską, komisja (dziekan
Wydziału Politologii prof. Stanisław Michałowski, prodziekani: prof. Ewa Maj i prof.
Marek Pietraś oraz superrecenzent – dr hab. Waldemar Paruch) postanowiła przy-
znać nagrodę główną mgr. Pawłowi Polakowi, za pracę Ruch syjonistyczny w Polsce
(1944–1950), napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, prof.
nadzw. Drugą nagrodę otrzymała mgr Małgorzata Czpak za pracę Public relations
jako narzędzie komunikowania w przedsiębiorstwie, napisaną pod kierunkiem dr. hab.
Grzegorza Janusza, prof. nadzw. Wyróżnienie otrzymała mgr Dorota Maj za pracę
Mozaika religijna Lublina, której promotorem była dr hab. Maria Marczewska-Ryt-
ko, prof. nadzw.

� Dr hab. Konrad Zieliński z Zakładu Badań Etnicznych 28 października 2008 r.
wygłosił w Żydowskim Instytucie Historycznym wykład Zewnętrzne i wewnętrzne uwa-
runkowania stosunków polsko-żydowskich w latach Wielkiej Wojny. Wykład i towarzy-
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sząca mu dyskusja były częścią projektu Anatomia trudnego sąsiedztwa. Żydzi i Polacy
w XX wieku, realizowanego w ramach Seminariów Naukowych ŻIH.

� Dr Agnieszka Demczuk (Zakład Praw Człowieka) objęła funkcję Pełnomocni-
ka Dziekana ds. Pozyskiwania Funduszy, natomiast mgr Monika Wicha (Zakład Sto-
sunków Międzynarodowych) objęła funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy
Międzynarodowej.

� Zakład Praw Człowieka zorganizował serię otwartych dyskusji i spotkań po-
święconych problematyce praw człowieka we współczesnym świecie: miedzy innymi
w maju 2008 pracownicy zakładu uczestniczyli w dyskusji panelowej o naruszeniach
prawach człowieka w Chinach; 10 grudnia 2008 miał miejsce panel „Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka – 60 lat” zorganizowany we współpracy ze Stowarzysze-
niem Homo Faber; 14 grudnia 2008 roku odbyło się spotkanie z sędzią Nadzwyczaj-
nego Trybunału do Osądzenia Zbrodni Czerwonych Khmerów w Kambodży – Agniesz-
ką Klonowiecką-Milart.
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