
Działalność Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych w roku 
akademickim 2021/2022

1. Działanie online „Podsumowanie 2021 roku” - pod koniec grudnia 2021 roku osoby 
zrzeszone w Kole wypełniały formularz online typując najważniejsze wydarzenie w 
polityce międzynarodowej roku oraz wskazując osobę, która wywarła największy 
wpływ na relacje międzynarodowe w 2021 roku. Wyniki głosowania zostały 
opublikowane w specjalnym wpisie na portalu Katedry Stosunków 
Międzynarodowych prowadzonej na portalu Facebook.

2. Seminarium naukowe -  25 maja 2022 roku z inicjatywy przewodniczącej Koła – 
Martyny Łapińskiej, studentki II roku Stosunków międzynarodowych odbyło się 
seminarium naukowe pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-
Wschodniej w XXI w.”. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się następujące 
wystąpienia:

• dr Iwona Lasek – Surowiec „Wojna w Ukrainie a prawo międzynarodowe” - wykład
otwierający;

• Martyna Łapińska (Stosunki międzynarodowe) - „Procesy globalizacji w 
środowisku międzynarodowym”;

• Ewelina Ostrowska (Stosunki międzynarodowe) - „Transnarodowa przestępczość 
zorganizowana jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”;

• Karolina Ostrowska (Stosunki międzynarodowe) - „Między położeniem a 
zagrożeniem. Wyzwania dla Polski XXI wieku”;

• Miłosz Burnos (Mechanika i budowa maszyn) - „Zagrożenia militarne 
współczesnego świata”.

3. Wyjazd studyjny do Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze – 31 maja 2022 roku 
odbył się wyjazd studyjny do Muzeum i Miejsca Pamięci zorganizowany z inicjatywy 
dwóch kół naukowych działających w Instytucie Neofilologii PANS w Chełmie – 
Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych oraz Koła Naukowego 
Filologii Słowiańskiej. W trakcie pobytu grupa zapoznała się z historią obozu, poznała 
losy więzionych tam osób oraz ocalałych – w szczególności tych, którzy byli związani z 
Chełmem. Osoby uczestniczące w wizycie studyjnej zostali oprowadzeni po wystawie 
stałej oraz zapoznali się z planami upamiętnienia byłego obozu Zagłady

4. „Ogólnopolski konkurs na esej geopolityczny” – Koło jest także współorganizatorem 
Ogólnopolskiego konkursu na esej geopolityczny organizowany przez Państwową 
Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie oraz chełmski oddział Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego. Wice przewodnicząca Koła – Ksenia Karpińska weszła w skład 
Komitetu Organizacyjnego i czynnie włączyła się w promocję przedsięwzięcia 
wysyłając informację o konkursie do kół naukowych działających przy uczelniach 
wyższych w całej Polsce.


