DEKLARACJA PROGRAMOWA, cz. 2.

1. Imię i nazwisko: Konrad Wyszkowski
2. Rok i kierunek studiów: czwarty rok studiów, dwa kierunki: prawo w
Wydziale Prawa i Administracji UW oraz filozofia w Instytucie Filozofii UW
3.1. Jednostka organizacyjna: Kolegium MISH UW
3.2. Macierzyste koło naukowe kandydata: Koło Naukowe Filozofii Prawa i
Filozofii Społecznej
4. Nr telefonu: 500 – 094 – 595
5. Adres poczty elektronicznej: konrad.j.wyszkowski@student.uw.edu.pl
ŻYCIORYS
1. Data i miejsce urodzenia: 19 kwietnia 1995 r., Warszawa

2. Wykształcenie: średnie [matura zdana w 2014 r. w III LO im. Marynarki
Wojennej RP w Gdyni]
3.1. [W szkole średniej:] Uczestnik regionalnych etapów następujących
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: (1) Historycznej, (2) Języka
Łacińskiego i (3) Literatury i Języka Polskiego; laureat 1. miejsca Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego w 2014 r.
3.2. [Podczas studiów uniwersyteckich:]
3.2.1. Przyznane stypendia: Rektora UW na rok akademicki 2014 – 2015
oraz na rok 2015 – 2016, a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok
akademicki 2016 – 2017
3.2.2.

Napisanie

dwóch

artykułów

naukowych

opublikowanych

w

czasopismach naukowych znajdujących się części „B” wykazu czasopism
punktowanych MNiSW, a także artykułu do recenzowanej monografii
naukowej, oczekującej na publikację
3.2.3. Wygłoszenie referatu o tematyce prawnej, filozoficznej, historycznej
(in.: czynne uczestnictwo) podczas:
3.2.3.1. trzynastu ogólnopolskich konferencji naukowych (ośmiu w roku
akademickim 2015 – 2016, sześciu w roku akademickim 2016 – 2017);
3.2.3.2. dwóch międzynarodowych konferencji naukowych (w Budapeszcie,
zorganizowanej przez Uniwersytet Loranda Eötvösa oraz Katolicki Uniwersytet
Pétera Pázmánya, oraz w Brnie, zorganizowanej przez Uniwersytet Masaryka).
3.2.3. Doświadczenie w działalności w studenckim ruchu naukowym:
a) Kole Naukowym Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (od roku
akademickiego 2015 – 2016);
b) Kole Naukowym „Mishellanea” (od roku akademickiego 2016 – 2017);
c) Kole Studiów Strategicznych (od roku akademickiego 2016 – 2017);

d) Kole Naukowym Myśli Politycznej i Prawnej „Ius et Civitas” (od roku
akademickiego 2016 – 2017).
W szczególności w:
a) re-aktywowaniu kół naukowych („Mishellanea” i Koło Studiów
Strategicznych);
b) przygotowywaniu całorocznych projektów (zbliżające się wydanie 1. nr
„Mishellaneów” (grudzień-styczeń); spotkania co dwa tygodnie dot. lektur
filozoficzno-politycznych w ramach Koła „Ius et Civitas” w r. ak. 2016 – 2017;
warsztaty z lektur do egzaminu z doktryn filozoficzno-prawnych w ramach Koła
„IetC” w zeszłym r. ak.; warsztaty z lektur do egzaminu z prawoznawstwa w
ramach Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej w bieżącym i
zeszłym

latach

akademickich;

rozpoczynający

się

projekt

Interregna

Konstytucyjne w ramach KNFPiFS – etc.);
c) merytorycznym udziale w projektach i wydarzeniach organizowanych
przez Koła (liczne referaty dot. tekstów filozoficzno-prawnych i filozoficznopolitycznych podczas ww. spotkań Koła „IetC”; referat przedstawiający analizę
dokumentu BBN dot. polskiej polityki zagranicznej na spotkaniu Koła Studiów
Strategicznych; pisanie i opracowywanie regulaminów, wytycznych etc. w
„Mishellaneach” – etc.).

