UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Politologii

Lublin, 23 czerwca 2015 roku
Szanowni Państwo,
w imieniu władz Wydziału Politologii i swoim dziękuję za tegoroczną współpracę. Za udział
w debatach, konkursach, warsztatach i innych wydarzeniach przygotowanych przez Wydział.
Mam nadzieję, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom.
Myśląc już o przyszłym roku szkolnym zapraszam do udziału w konkursie politologicznym,
który odbędzie się 25 września 2015 roku, o godzinie 9:00.
Konkurs nawiązuje do mistrzostw świata w piłce nożnej i jest przeprowadzany na podobnych
zasadach. W zależności od liczby uczestników rywalizują oni w grupach lub bezpośrednio w
fazie ćwierćfinałowej. Półfinał wyłania finalistów. W przypadku remisowych wyników
przewidziane są dogrywki oraz umowne rzuty karne w postaci dodatkowych pytań. Celem
konkursu jest wyłonienie najlepszej szkoły, której uczniowie występujący w trzyosobowej
drużynie wykazaliby się szeroko pojętą wiedzą o świecie współczesnym.
Chęć uczestnictwa w konkursie proszę zgłaszać do 15 września 2015 roku na mój adres
mailowy. Poniżej przesyłam bloki tematyczne:

Myśl polityczna XX i XXI w.

Ustroje państw współczesnych

System polityczny RP

Ruchy społeczne i polityczne

UE i jej instytucje
Zapraszam również do skorzystania z oferty XII Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego
rejestracja ruszyła 12 czerwca br. Tegoroczny Festiwal pod hasłem „Nauka drogą do Nobla"
trwać będzie w dniach 19-25 września 2015 r. Hasło i program nawiązują do symboliki i
znaczenia Nagrody Nobla oraz postaci dwukrotnej noblistki i patronki naszego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Wśród niemal tysiąca proponowanych projektów znalazły się
m.in. spotkania z noblistami i ich współpracownikami, wydarzenia kulturalne i artystyczne
łączące naukę i sztukę, konkursy oraz gry naukowe, wystawy, pokazy i warsztaty, a także
Piknik Naukowy na stadionie Arena Lublin (20.09).
Życzę wszystkim udanych i słonecznych wakacji i liczę na owocną współpracę w przyszłym
roku akademickim.
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