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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

W dniach 27–30 czerwca 2011. prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr Anna Konert uczestniczyła w piątym spotkaniu Komisji Przygotowawczej
utworzenia Międzynarodowego Funduszu Kompensacyjnego Lotnictwa Cywilnego w Ottawie. Komisja analizowała dwa dokumenty. Pierwszy z nich to konwencja regulująca zagadnienie wyrównania szkód wyrządzonych osobom trzecim
wskutek aktów bezprawnej ingerencji (Draft Convention on Compensation for
Damage Caused by Aircraft to Third Parties, in case of Unlawful Interference);
druga – to konwencja „ogólna” normująca odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch statków powietrznych osobom trzecim na powierzchni ziemi
w tradycyjnym rozumieniu (Draft Convention on Compensation for Damage
Caused by Aircraft to Third Parties ) , ostatecznie przyjęta na konferencji dyplomatycznej w Montrealu w 2009 r.

 
29 czerwca 2011 r. „Gazeta Prawna” opublikowała po raz kolejny ranking
niepublicznych wydziałów prawa. Piąty raz z rzędu Wydział Prawa i Administracji
Uczelni Łazarskiego zwyciężył wśród uczelni niepublicznych w tym prestiżowym
rankingu, osiągając świetny wynik i wyprzedzając tym samym cztery uniwersyteckie wydziały prawa.

 
30 czerwca 2011 r. w Uczelni Łazarskiego odbyło się spotkanie poświęcone
pamięci profesora Jana Baszkiewicza. Patronat nad spotkaniem objęli: rektor
Uczelni Łazarskiego, profesor Daria Nałęcz, oraz dziekan Wydziału Prawa
i Administracji, profesor Zbigniew Lasocik. Uroczystość poświęconą profesorowi
Janowi Baszkiewiczowi uświetnili swoimi wystąpieniami m.in. profesorowie: Ewa
Łętowska, Andrzej Ajnenkiel, Henryk Olszewski, Grzegorz Rydlewski.
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Od lipca 2011 r. – dzięki wsparciu m.in. Wydawnictwa Wolters Kluwer i akredytującemu anglojęzyczne programy studiów, Center for International Legal Studies w Salzburgu – Wydział Prawa i Administracji będzie co roku otrzymywać
dwutomowy Comparative Law Yearbook of International Business.

 
18 lipca 2011 r. Uczelnię Łazarskiego opuścił kolejny rocznik absolwentów.
Uroczystość uświetnili swoim przybyciem Jacek Rostowski – minister finansów,
prof. dr hab. Stanisław Koziej – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Piotr
Boresowicz – zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów.

 
4 września 2011 r. w Yacht Club ARCUS w Rajgrodzie odbyły się I Regaty
o Puchar Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Impreza
miała charakter integracyjny (startowały w nich osoby niepełnosprawne) i międzynarodowy, brali w niej udział żeglarze z Litwy. Puchary i drobne upominki dla
zwycięzców, ufundowane przez Uczelnię Łazarskiego, wręczył, dziekan Wydziału
profesor Zbigniew Lasocik.

 
Po raz kolejny na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczęło działalność Studium Prawa Rosyjskiego, organizowanego we współpracy z Akademickim Uniwersytetem Prawnym w Moskwie, działającym przy Instytucie Państwa i Prawa
Rosyjskiej Akademii Nauk. Studium zostało stworzone po to, by dać studentom
możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Rosji, których znajomość jest wymagana przez pracodawców mających kontakt z rynkiem rosyjskim.
Wykłady są prowadzone w języku rosyjskim, przez profesorów z Moskwy. Zajęcia są uzupełniane przez lektorat języka rosyjskiego, obejmujący głównie język
prawny i handlowy.
Ewelina Milan
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