Szanowni Państwo,
Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UKSW oraz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową
Prawa człowieka na tle prawa międzynarodowego,
która odbędzie w dniu 18 maja 2018 r. w Auli im. Roberta Schumana w
Audytorium Maximum (bud. 21) w godzinach 10:00-17:30.
Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament
Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Poniżej program Konferencji
9:00 – 10:00 - Rejestracja uczestników
Panel I:
10:00 – 10:20 - Otwarcie Konferencji Prof. dr hab. Cezary Mik
10:20 – 10:35 - Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości
10:35 – 10:45 - Paulina Kędziorek (UKSW) „Uprowadzenie rodzicielskie w świetle obowiązującego
prawa”
10:45 – 11:00 – mgr Ewa Epa (UMK) "System kontroli wykonywania zobowiązań w Konwencji Praw
Dziecka"
11:00 – 11:15 - Agnieszka Wójcik (UW) "Ochrona dzieci przed uczestnictwem w konfliktach
zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego."
11:15 – 11: 30 – mgr Agata Tarnacka (UKSW) "Uniwersalizm Praw Człowieka wobec kulturowego
imperializmu."
11:30– 11:45 - Michalina Miązek (UŁ) "Zagadnienie systemów ochrony praw człowieka w prawie
międzynarodowym."
11:45 – 11:55 – Przerwa kawowa
Panel II:
11:55 – 12:10 – Rafał Sikora (UŁ) "Ekstraterytorialność praw człowieka a opinia doradcza
Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka z 15 listopada 2017 r."
12:10 – 12:25 - Kamil Słomiński (UW) "Doktryna "American exceptionalism" a ewolucja podejścia
Stanów Zjednoczonych Ameryki do współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony praw
człowieka."
12:25 – 12:40 – mgr Piotr Sieniawski (UKSW) "Prawo do samostanowienia zewnętrznego jako
odpowiedź na rażące naruszenia praw człowieka."

12:40 – 12:55 - Zuzanna Buszman (UW) "Pomoc humanitarna a suwerenność państwowa w świetle
współczesnych konfliktów zbrojnych."
12:55 – 13:10 – mgr Ewa Górska (UJ) "Prawa człowieka i prawo humanitarne a pojęcie skuteczności
prawa: przykład okupowanych Terytoriów Palestyny."
13:10 – 13:50 – Przerwa obiadowa
Panel III:
13.50 – 14:05 - mgr Agata Hulak (UWr) "Prawa skazanych - refleksje na tle wzorcowych reguł
minimalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących postępowania z więźniami."
14.05 – 14:20 – mgr Mateusz Lewandowski (KUL) "Europejskie standardy traktowania więźniów
"niebezpiecznych".
14:20 – 14:35 - Piotr Brzostek (UW) "Prywatne firmy wojskowe a ochrona praw człowieka"
14:35 – 14:50 – mgr Aleksandra Śliwoska (UKSW) "Ochrona praw człowieka w kontekście
użytkowania bezzałogowych statków powietrznych."
14:50 – 15:05 – mgr Paweł Stefanek (UW) "Prawo do azylu w prawie międzynarodowym."
15:05 – 15:20 - Karolina Więcek i Katarzyna Walaszek (UMCS) "Handel ludźmi - przeciwdziałanie aspekty prawne."
15:20 – 15:35 - Małgorzata Szwed (UMCS) "Prawo do prywatności w erze cyfrowej w świetle prawa
międzynarodowego. Postulaty de lege lata i de lege ferenda."
15:35 – 15:50 – Przerwa kawowa
Panel IV:
15.50-16.05 – mgr Justyna Adamczyk (UwB) "Korporacje transnarodowe a naruszenia praw
człowieka. Rozważania na tle prawa międzynarodowego."
16:05 – 16:20 – mgr Cezary Pachnik (UwB) "Prawo WTO a prawa człowieka - rola praw człowieka w
międzynarodowym prawie handlowym."
16:20 – 16:35 - mgr Justyna Pierewoj (UwB) "Prawo do zdrowia a koncepcja prawa do bezpiecznego
rynku farmaceutycznego- w świetle działalności Światowej Organizacji Zdrowia."
16:35 – 16:50 – mgr Aleksandra Płatek (UJ) "Przestępna działalność dziennikarza a granice
zawodowej tajemnicy dziennikarskiej i zagwarantowane w standardach międzynarodowych prawo do
informacji."
16:50 – 17:05 - Kamila Zelga (UJK) "Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych
regulacjach prawnych."
17:05 – 17:20 - Hubert Taładaj (UW) "Respektowanie praw człowieka w międzynarodowym prawie
antydopingowym."
17:20 – 17:35 – Zamknięcie i podsumowanie konferencji – dr Katarzyna Grzelak-Bach

