
ROZSTRZYGNI ĘCIE 

KONKURSU IM. PROFESORA ZIEMOWITA JACKA PIETRASIA 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOW Ą 

Z ZAKRESU STOSUNKÓW MI ĘDZYNARODOWYCH 

 

Komisja konkursowa na posiedzeniu 17 stycznia 2012 r. rozstrzygnęła konkurs na najlepszą 

pracę dyplomową z zakresu stosunków międzynarodowych. 

Do konkursu promotorzy zgłosili 8 prac magisterskich (mgr mgr Damian Gwóźdź, Sylwia 

Kowalczyk, Ilona Marszałek, Aneta Pruszyńska, Robert Stępień, Cezary Szczepaniuk, Agnieszka Wa-

dowska, Anna Wójcik) i 5 prac licencjackich (lic. lic. Ryhor Astapenia, Anna Kalawska, Tomasz Kło-

sowicz, Dorota Osypiuk, Katarzyna Szewczyk) obronionych na Wydziale Politologii UMCS w roku 

akademickim 2010/2011 w regulaminowym terminie do 30 września 2011 r. 

 

W kategorii PRAC MAGISTERSKICH  przyznano nagrodę główną w postaci dyplomu, nagrody 

pienięŜnej w wysokości 1700 zł (brutto) oraz skierowania fragmentów pracy do publikacji w „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K: Politologia oraz dwa równorzędne wyróŜnienia 

w postaci dyplomu i nagrody pienięŜnej w wysokości 850 zł (brutto). 

Nagrodę otrzymała Pani Ilona Marszałek za pracę Rzeczpospolita Polska a międzynarodowe 

operacje pokojowe napisaną pod kierunkiem dra hab., prof. nadzw. Marka Pietrasia, obronioną 

7 czerwca 2011 r. WyróŜnienia otrzymały: Pani Sylwia Kowalczyk za pracę Wielosektorowość poli-

tyki zagranicznej Ukrainy napisaną pod kierunkiem dra hab. Marka Pietrasia, prof. nadzw., obronioną 

21 czerwca 2011 r. oraz Pani Aneta Pruszyńska za pracę Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji 

w Unii Europejskiej napisaną pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Sokoła, prof. nadzw., obronioną 28 

czerwca 2011 r. 

 

W kategorii PRAC LICENCJACKICH  przyznano nagrodę główną w postaci dyplomu, nagrody 

pienięŜnej w wysokości 1130 zł (brutto) oraz skierowania fragmentów pracy do publikacji w „Con-

sensus ‒ Studenckie Zeszyty Naukowe” oraz dwa równorzędne wyróŜnienia w postaci dyplomu i na-

grody pienięŜnej w wysokości 680 zł (brutto).  

Nagrodę główną otrzymała Pani Dorota Osypiuk za pracę Polityka pomocy rozwojowej Pol-

ski napisaną pod kierunkiem dra hab., prof. nadzw. Marka Pietrasia, obronioną 21 czerwca 2011 r. 

WyróŜnienia otrzymali: Pani Anna Kalawska za pracę Państwa upadające jako środowisko zagroŜeń 

asymetrycznych napisaną pod kierunkiem dra hab. Marka Pietrasia, prof. nadzw., obronioną 21 czerw-

ca 2011 r. oraz Pan Tomasz Kłosowicz za pracę Proces przygotowań Polski do Prezydencji w Radzie 

Unii Europejskiej w 2011 roku napisaną pod kierunkiem dra hab. Konrada Zielińskiego, prof. nadzw., 

obronioną równieŜ 21 czerwca 2011 r. 

 

W kategorii prac magisterskich to juŜ czternasta edycja konkursu, w kategorii prac licencjac-

kich nagrody przyznano po raz drugi. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na lutowym posiedze-

niu Rady Wydziału Politologii. 


