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ІV MIĘDZYNARODOWY
SZCZYT STUDENCKI

«Perspektywy zachowania i rozwoju
demokratycznych tendencji funkcjonowania
państwa w warunkach nasilania
wyzwań globalizacyjnych»
Drodzy koledzy!
Impreza odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2018 roku na bazie
Dniepropetrowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych
Współorganizatorami imprezy są Dniepropetrowski Państwowy Uniwersytet
Spraw Wewnętrznych i Wszechukraińska Organizacja Społeczna „Stowarzyszenie
Ukraińskich Prawników”.
Szczyt odbywa się z udziałem czołowych krajowych i zagranicznych naukowców,
polityków, prawników-praktyków, przedstawicieli organów władzy państwowej i organów
samorządu terytorialnego, stowarzyszeń społecznych, osób ubiegających się o
wykształcenie wyższe.
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W ramach Szczytu planowane są warsztaty znanych naukowców i polityków,
przedstawicieli organów władzy państwowej i organów samorządu terytorialnego w
konkretnych kierunkach tematycznych z aktualnych problemów współczesnych procesów
tworzenia państwa, stanowienia oraz stosowania prawa na Ukrainie.
Celami przeprowadzenia IV Międzynarodowego Szczytu Studenckiego są: wzrost
poziomu wiedzy osób ubiegających się o wykształcenie wyższe w sprawie aktualnych
zagadnień współczesnych procesów tworzenia państwa, stanowienia oraz stosowania prawa
na Ukrainie; wzrost pozytywnego wizerunku zawodu prawniczego; nabycie praktycznego
doświadczenia w trakcie rozmów z naukowcami, politykami, przedstawicielami organów
władzy państwowej i organów samorządu terytorialnego, prawników-praktyków; dalszy
rozwój instytutu idei narodowej jako siły napędowej narodowego postępu na Ukrainie itp.
Do udziału w Szczycie zostali zaproszeni:
- naukowcy w dziedzinie prawa, filozofii, socjologii, politologii, nauki administracji
państwowej itp.;
- osoby ubiegające się o wykształcenie wyższe (uczniowie, studenci, doktoranci itp.);
- przedstawiciele organów władzy państwowej i organów samorządu terytorialnego;
- Centra wtórnej bezpłatnej pomocy prawnej;
- organizacje społeczne itp.
Zapraszamy do udziału w Szczycie z projektem osoby ubiegające się o wykształcenie
wyższe uczelni Ukrainy i innych krajów. Projekt powinien być wyszukujący i innowacyjny ze
względu na swój charakter, mieć naukowe i praktyczne znaczenie, zawierać postanowienia
dotyczące udoskonalenia obowiązujących przepisów z uwzględnieniem pozytywnego
doświadczenia zagranicznego i być ukierunkowanym na rozwiązanie takich problemów w
dziedzinie prawa, filozofii, prawa, socjologii prawa, nauk politycznych, nauki administracji
publicznej:
 Jakie państwo powinno przyjść na zmianę postindustrialnemu państwu: problemy
modelowania władzy.
 Cywilizacyjny wybór Ukrainy: paradygmat polityczno-prawny i problemy
przekształceń podstawowych.
 Problemy ograniczenia władzy przez prawo w nowoczesnym państwie.
 Równość płci: historia powstawania, standardy międzynarodowe, problemy
realizacji na Ukrainie i w świecie.
 Prawa, wolności i interesy prawne osób przesiedlonych na Ukrainie i w innych
państwach świata: pytania mechanizmu realizacji.
 Bezpieczeństwo narodowe jako podstawowy element żywotnych interesów jednostki,
społeczeństwa i państwa.
 Bezpieczeństwo informacji – element bezpieczeństwa narodowego Ukrainy.
 Wojny informacyjne i hybrydowe w nowoczesnych warunkach globalizacyjnych.
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Ukrainie i w świecie: aspekt prawny.
 Zapewnienie decentralizacji na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym:
doświadczenie ukraińskie, europejskie oraz światowe.
 Narodowa Policja Ukrainy: współczesne problemy i perspektywy dalszego rozwoju.
 Problemy reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości w państwach
postsocjalistycznych.
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 Problemy prawne kształtowania i
realizacji polityki wewnętrznej i
zagranicznej nowoczesnego państwa.
 Problemy stanowienia prawa na Ukrainie w nowoczesnych warunkach
eurointegracyjnych.
 Liberalne państwo oraz nowoczesne wyzwania globalne i regionalne.
 Państwo prawa jako model organizacji władzy społeczeństwa postindustrialnego.
 Moralność i władza: pytania wzajemnych relacji i współdziałania.
 Pomiary polityczno-prawne współczesnego społeczeństwa globalnego. Ukraina i
globalne społeczeństwo obywatelskie.
 Młodzież jako siła twórcza współczesnych zmian w społeczeństwie globalnym.
 Teologiczne i socjologiczne rozumienie prawa jako podstawa moralno-etycznego
paradygmatu rozwoju społecznego.
W pierwszy dzień trwania Szczytu w komitet organizacyjny należy przedstawić
projekt. Wymagania edytorskie dla projektu: strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów
(w razie potrzeby), główny tekst (do 20 stron), lista wykorzystanych źródeł, załączniki;
czcionka Times New Roman, rozmiar 14, styl normalny (normal), odstęp 1,5; marginesy:
po lewej stronie, od dołu i od góry do 20 mm, po prawej – 10 mm; akapit – 12,5 mm,
wyrównanie do lewej i prawej. Linki w tekście oznaczone są w nawiasach kwadratowych,
na przykład: [4, s. 3], [8, s. 25; 9, s. 14].
Uczelnia na Szczycie może być reprezentowany przez jeden zespół (nie więcej niż 3
osoby). Zespół może reprezentować jeden uczestnik.
Komitet organizacyjny Szczytu zapewnia zespołowi i jego doradcy akademickiemu
(osobie towarzyszącej) bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, transfer (na miejscu).
Wstępnie każdy zespół obowiązkowo musi się zarejestrować w formie elektronicznej.
Procedura rejestracji przewiduje skierowanie organizatorom zgłoszenia ustalonego wzoru
(patrz wzór zgłoszenia). W ciągu 2-3 dni od momentu wysłania zgłoszenia uczestnicy
otrzymają zawiadomienie o jego nadejściu.
Zgłoszenia kierowane są na adres: Summit_dduvs@ukr.net z dopiskiem w temacie
wiadomości «Na Szczyt. Nazwa uczelni zespołu».
Końcowy termin rejestracji zespołów – 15 kwietnia 2018 r.
W wyniku IV Międzynarodowego Szczytu Studenckiego najlepsze zespoły decyzją
Międzynarodowego jury zostaną nagrodzone Dyplomami I, II i III stopnia, Dyplomami
w poszczególnych kategoriach, specjalnymi nagrodami organizatorów, a także każdy
zespół otrzyma pamiątkowe i cenne prezenty od organizatorów i partnerów imprezy.
Języki robocze: ukraiński, angielski, niemiecki, rosyjski, polski.
Miejsce przeprowadzenia: Dniepropetrowski Państwowy Uniwersytet Spraw
Wewnętrznych (49005, m. Dniepr, prospekt Gagarina, 26) (Sala Niebieska).
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Czas trwania:
25-26.04.2018 r.
9.00-10.00 – rejestracja uczestników Szczytu.
10.00 – rozpoczęcie pracy Szczytu.

Koordynaty komitetu organizacyjnego Szczytu:
Dniepropetrowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych: 49005, m. Dniepr,
prospekt Gagarina, 26;
Wszechukraińska
Organizacja
Społeczna
«Stowarzyszenie
Ukraińskich
Prawników»: 01034 m. Kijów, ul. Patorzhynskoho 4/8.
Osoby do kontaktu:
Nalyvaiko Larysa Romanivna (córka Romna) – Wiceprezes Wszechukraińskiej
Organizacji Społecznej «Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników», prorektor, doktor nauk
prawnych, profesor (0676121134);
Kostytskyi Vasyl Vasylovych (syn Vasyla) – Prezes Wszechukraińskiej Organizacji
Społecznej «Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników», doktor nauk prawnych, profesor
(0673737600);
Chepik-Trehubenko Olha Serhiivna (córka Serhiia) – Członek Zarządu
Dniepropietrowskiej Regionalnej Organizacji «Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników»,
starszy wykładowca ogólnoprawnych dyscyplin i administracji (0966726013;
0992511450);
Hrytsai Iryna Olehivna (córka Oleha) – zastępca Prezesa Dniepropietrowskiej
Regionalnej Organizacji «Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników», kierownik Wydziału
Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych, kandydat nauk prawnych, docent (0676215261);
Kasianenko Yevheniia Valeriivna (córka Valeriia) – członek Dniepropietrowskiej
Regionalnej Organizacji «Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników», wykładowca
ogólnoprawnych dyscyplin i administracji (0966218186);
Sukhodolska Anastasiia Andriivna (córka Andriia) – doradca Prezesa
Wszechukraińskiej Organizacji Społecznej «Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników»
(0631068581).
Fomenko A.Y.,
współprzewodniczący imprezy,
Rektor Państwowego Dniepropetrowskiego
Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych,
kandydat nauk prawnych
Kostytskyi V.V.,
współprzewodniczący imprezy,
Prezes Wszechukraińskiej Organizacji Społecznej
«Stowarzyszenie Ukraińskich Prawników»,
profesor Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki,
doktor nauk prawnych, profesor,
Wybitny prawnik Ukrainy, akademik Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy
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Wzór zgłoszenia
ZGŁOSZENIE
na uczestniczenie w
ІV Międzynarodowym Szczycie Studenckim
Informacja o
autorach

Nazwisko, imię,
imię ojca, rok
studiów, telefon,
e-mail

Zakład edukacyjny

Pełna nazwa
uczelni, w której
studiują
kandydaci,
wydział, adres,
telefon, e-mail

Temat projektu

Informacje o
doradcy
akademickim

Nazwisko, imię,
imię ojca, miejsce
pracy, telefon,
stanowisko, tytuł
zawodowy,
stopień naukowy,
e-mail

