
Częstochowa, dnia 15 października 2019 roku 

 

 

Sprawozdanie 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Myśli Administracyjno – Prawnej 

przy Wydziale Prawa i Ekonomii. Opiekunem Koła Naukowego jest dr Paulina Bieś – 

Srokosz.  

Okres sprawozdawczy obejmuje rok akademicki  2018/2019. 

 

 2018 /  2019  

 Październik 2018 – Rekrutacja/ nabór studentów do Koła Naukowego Myśli 

Administracyjno – Prawnej. Celem rekrutacji było wzbogacenie Koła Naukowego 

nowymi członkami interesujących się zagadnieniami szeroko pojmowanego prawa, w 

tym prawa administracyjnego przyświęcającego nazwie Koła Naukowego.  

 

Prace Koła w tym zakresie obejmowały m. in.: 

   promocję Koła, 

  promocję kierunków Prawa i Administracji, 

  działalność na rzecz propagowania aktywności studenckiej. 
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 Listopad 2018 – Wyjazd naszego członka Koła pełniącego funkcję przewodniczącego 

Patryka Błasiaka na płatny staż w Parlamencie Europejskim.  

Patryk Błasiak był laureatem konkursu, którego nagrodą był w/w wyjazd. Konkurs 

skierowany był do wszystkich uczelni szkół wyższych z terenu województwa 

śląskiego i dotyczył wiedzy z zakresu szeroko rozumianej działalności Unii 

Europejskiej. Inicjatorem tego konkursu była Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Jadwiga Wiśniewska.  

Staż dał możliwość m.in.:  

 udziału w posiedzeniach parlamentarnych komisji, grup politycznych, 

 udziału w sesjach plenarnych, 

 zapoznania się z organizacją i zadaniami Instytucji Unii Europejskiej, 

 sprawdzenia znajomości języków obcych, 

 współpracę przy projektach związanych z bieżącymi działaniami komisji. 

 

 Grudzień 2018 - Organizacja wykładu gościnnego realizowanego przez Koło 

Naukowe Myśli Administracyjno-Prawnej przy współpracy z Poradnią Prawa 

Administracyjnego UJD oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu na 

Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie.  

Celem niniejszego wydarzenia były obchody Europejskiego Dnia Prawnika. W 

ramach projektu zorganizowany został seans filmu pt.: Kłamstwo w reż. Micka 

Jacksona, wraz z połączoną dyskusją przy udziale przedstawicieli Okręgowej Izby 

Radców Prawnych z Opola.  

 

Prace Koła w tym zakresie obejmowały w szczególności:   

 promocję wydarzenia wśród społeczności akademickiej,  

  przygotowanie poczęstunku, 

  organizację sali i sprzętu, 

  prowadzenie spotkania. 

 

 Grudzień 2018 – Uczestnictwo członków Koła Naukowego, jak również studentów 

UJD w grze, pt.:  

Pamięć Absolutna. 
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Autorką gry była Pani Magdalena Wisła, która wraz z Panią Agnieszką Rzeźnicką 

przygotowały pokój pełen zagadek (Escape Room). W wydarzeniu towarzyszył 

Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu Pan Tomasz Głębocki.  

Zadaniem uczestników gry było zgromadzenie jak największej ilości informacji z 

czterech lokalizacji, które były niezbędne do rozwiązania zagadek. Każda z drużyn 

musiała wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, a także spostrzegawczością.  

 

 Marzec 2019 – Uczestnictwo Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej w 

Dniach Otwartych organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy  

im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 Prace Koła w tym zakresie obejmowały m. in.: 

   promocję Koła, 

  promocję kierunków Prawa i Administracji, 

  działalność na rzecz propagowania aktywności studenckiej, 

  zaangażowanie w życie naukowe zarówno kandydatów, jak i studentów 

Uniwersytetu    Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza 

 

 Marzec 2019 – Uczestnictwo członków Koła Naukowego w wykładach 

organizowanych przez Centrum Młodych Liderów. Członkowie Koła Naukowego 

mieli przyjemność aktywnie uczestniczyć w dwóch wykładach. Pierwszy wykład był 

poświęcony przedsiębiorczości w praktyce, natomiast drugi wykład skupił się na 

zarządzaniu różnego rodzaju projektami.  

 

 Kwiecień 2019 -  Nawiązanie współpracy Koła Naukowego Myśli Administracyjno – 

Prawnej z Fundacją dla Życia i Rodziny im. św. Jana Pawła II w Częstochowie. Celem 

nawiązania współpracy ma być aktywność Koła Naukowego, społeczności 

akademickiej w wykładach poświęconych szeroko rozumianym prawom człowieka, a 

także poszerzenie wiedzy w tym zakresie. 

 

 Maj 2019  - Udział członków Koła Naukowego w wykładzie prof. Jerzego Buzka, pt.: 

Czy zwalczymy smog? Czy ochronimy klimat? Transformacja energetyczna Polski i 

Europy 
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Przedstawiciele Koła Naukowego mieli przyjemność wręczyć  kwiaty prof. Jerzemu 

Buzkowi w imieniu Społeczności Akademickiej. 

 

 Maj 2019 – Koło Naukowe Myśli Administracyjno – Prawnej podpisało oficjalną 

współpracy Koła Naukowego z Fundacją dla Życia i Rodziny im. św. Jana Pawła II w 

Częstochowie, reprezentowaną przez Prezesa Fundacji Grzegorza Nienartowicza.  

Celem współpracy jest organizacja cyklicznych wykładów na temat praw człowieka 

oraz podejmowanie innych czynności w celu ochrony praw człowieka.  

 

 Maj 2019 – Udział członków Koła Naukowego  w Dialogu Obywatelskim 

inicjowanym przez Komisję Europejską, której celem było rozbudzenie debaty na 

tematy europejskie.  Gościem specjalnym był Przedstawiciel Komisji Europejskiej w 

Polsce Piotr Świtalski. 

 

Członkowie Koła aktywnie słuchali opinii w temacie funkcjonowania Unii 

Europejskiej, jak również aktywnie uczestniczyli w samej debacie zadając pytania 

Komisarzowi.  

 

 Maj 2019 – Koło naukowe  zorganizowało wykład gościnny z udziałem Senatora RP 

Artura Warzochy, pt.: 

Status Senatora jego regulacja a praktyka 

Celem wykładu było poszerzenie zagadnienia konstytucyjnego w zakresie statusu 

Senatora. Wykład skupił się w dużej mierze na praktyce konstytucyjnej instytucji, co 

pozwoliło zainteresowanym na pogłębienie tematu w tym zakresie od strony 

praktycznej. 

Prace Koła w tym zakresie obejmowały w szczególności: 

 promocję wydarzenia zarówno wśród społeczności akademickiej, jak i na zewnątrz,   

 zaproszenie na to wydarzenie studentów kierunków prawa i administracji, 

  przygotowanie poczęstunku, 

  organizację sali i sprzętu, 

  prowadzenie spotkania. 
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 Maj 2019 – Koło Naukowe pomagało przy współorganizowaniu projektu Młodzi 

Kreatywni, projektu realizowanego przy współpracy Urzędu Miasta, Politechniki 

Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  im. Jana 

Długosza w Częstochowie.  

 

Prace Koła w tym zakresie obejmowały w szczególności: 

 

 pomoc w zorganizowaniu punku mieszczącego się w budynku Wydziału 

Filologiczno – Historycznego, 

 pomoc logistyczną przy rozkładaniu testów dla uczestników z zakresu ekonomii i     

innych przewidzianych czynności w tym zakresie. 

 

 Czerwiec 2019 – Koło Naukowe przy współpracy Fundacji dla Życia i Rodziny im. 

Jana Pawła II w Częstochowie zorganizowało wykład z udziałem Prezesa Fundacji 

Grzegorza Nienartowicza, pt.:  

Prawa człowieka – wstęp do cyklu wykładów 

 

Prace Koła w tym zakresie obejmowały w szczególności: 

 promocję wydarzenia zarówno wśród społeczności akademickiej, jak i na zewnątrz,   

 zaproszenie na to wydarzenie studentów kierunków prawa i administracji, jak 

również wolontariuszy Fundacji,  

  przygotowanie poczęstunku, 

  organizację sali i sprzętu, 

  prowadzenie spotkania. 

 

 Czerwiec 2019 – Koło Naukowe przeprowadziło II – gą edycję konkursu na 

Najlepszego Wykładowcę Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania roku 

akademickiego 2018/2019, pt.:  

Długosz Roku 2018/2019 

 

W przeprowadzonego głosowania Długoszem Roku 2018/2019 została dr Ewelina 

Żelasko – Makowska.  

Prace Koła w tym zakresie obejmowały w szczególności: 



Częstochowa, dnia 15 października 2019 roku 

 promocję wydarzenia wśród społeczności akademickiej Instytutu Prawa, 

Administracji i Zarządzania,   

  przygotowanie ankiety mającej na celu wyłonienie zwycięscy konkursu,  

  przygotowanie i wręczenie imiennej statuetki zwycięscy konkursu, 

  przygotowanie i wręczenie dyplomu gratulacyjnego zwycięscy konkursu.  

 

 

 

 

Załączenia: 

- skład prezydium Koła Naukowego, 

- aktualna lista członków Koła Naukowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dominika Starczewska                                                dr Paulina Bieś - Srokosz 

Przewodnicząca Koła Naukowego Myśli                           Opiekun Koła Naukowego Myśli 

         Administracyjno – Prawnej                 Administracyjno – Prawnej 

 

 

 

 

 


