Kraków, 3 października 2014 r.
Komisja Rewizyjna
Koła Naukowego
Europejskiej Tradycji Prawnej
TI ESTIN ALETHEIA UJ

Sprawozdanie
Niniejszym, działając w oparciu o art. 13 ust. 1a Statutu Koła Naukowego Europejskiej
Tradycji Prawnej TI ESTIN ALETHEIA UJ, na ręce Komisji Rewizyjnej przedkładamy
sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w r. ak. 2013/2014.
III Kadencja Koła trwa od 8 października 2013r., kończy się wraz ze zwołanym na 7
października Komicjum Generalnym. Realizując dyrektywy wyrażone w art. 4 Statutu, za główny
cel działalności III kadencji Zarządu postawiliśmy organizację otwartych spotkań koła, podczas
których zaproszeni pracownicy naukowi oraz studenci przedstawiali referaty oraz inicjowali
dyskusje. W ciągu roku zostały zorganizowane 24 spotkania. 12 z nich poprowadzili pracownicy
Wydziału Prawa i Administracji WPiA UJ (4 profesorów, 7 doktorów, 1 doktorant), 1 –
doktorant Wydziału Prawa i Administracji WPiA UW, zaś pozostałe 11 spotkań było
zainicjowanych oraz przygotowanych przez studentów- członków Koła. Tematyka spotkań
skupiona była głównie wokół następujących zagadnień: europejska tradycja prawna i polityczna,
wolność religijna, historia i historia prawa, prawo konstytucyjne, teologia i nauka społeczna
Kościoła, politologia.

Zarząd w ramach statutowej działalności zorganizował również rekolekcje adwentowe
i wielkopostne. Odbyły się one odpowiednio w terminie 6-8 grudnia 2013r. oraz 21-23 marca
2014r. w Grodzisku k/Ojcowa. Przewodniczył im opiekun Koła, ks. prof. Franciszek
Longchamps de Bérier.
Koło aktywnie uczestniczyło w wydarzeniach naukowych. Koło wraz z KN Utriusque
Iuris UW organizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konflikty wartości? O wolności
słowa i wolności religii”, która odbyła się w Warszawie w dniach 21-22 kwietnia 2014 r.
Członkowie Koła reprezentowali Uniwersytet Jagielloński podczas ogólnopolskiej konferencji
naukowej „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych” na Wydziale Prawa
i Administracji UAM w Poznaniu. Studenci brali także udział w seminariach wyjazdowych w
ramach współpracy z KN Utriusque Iuris UW (23 października 2013 r., 27 listopada 2013r.).
Członkowie Koła pomagali również w organizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Sekcję
Prawa Rzymskiego TBSP UJ (konferencja naukowa „Kryzys kodeksu? Dekodyfikacje”, 1718 stycznia 2014r., ogólnopolski konkurs prawa rzymskiego, 3 czerwca 2014r.) oraz w trakcie
ogólnopolskiego zjazdu katedr historyczno prawnych, który odbył się w dniach 21-23 września
2014r. w Krakowie.
Zarząd podjął działania, by kolejna z głównych form działalności, obóz integracyjnonaukowy w Poroninie, odbył się w tym roku z dochowaniem szczególnej staranności. Koło
organizowało go wraz z KN Utrisque Iuris UW oraz Kołem Prawa Rzymskiego
i Porównawczego TBSP UJ w dniach 23-31 sierpnia 2014r. KN TI ESTIN ALETHEIA było
reprezentowane przez najwyższą w jego historii liczbę starszych studentów (17 członków Koła).
Uczestnicy nowoprzyjęci stanowili grupę 14 osób. Podczas obozu mieli oni okazję poznać
i wysłuchać pracowników naukowych WPiA UJ, jak również otrzymać informacje dotyczące
działalności dydaktycznej Wydziału. Dzień przed rozpoczęciem obozu, 22 sierpnia, członkowie
Koła zaangażowani w organizację obozu przygotowali tzw. „dzień krakowski”, mający na celu
pokazanie nowoprzyjętym uczestnikom obozu miejsc związanych z przyszłym studiowaniem na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zarząd Koła proponował Członkom Koła spotkania mające na celu integrację stosownie
do art. 4 Statutu. 7 listopada 2013r. odbyło się spotkanie dyskusyjne, 17 grudnia 2013r. miało
miejsce spotkanie wigilijne, a 1 października 2014r. Zarząd zorganizował też spotkanie
poobozowe dla uczestników tegorocznego wyjazdu do Poronina.
Zarząd promował swoją działalność na wiele sposobów. Regularnie co tydzień Sekretarz
Koła ogłaszał spotkanie wiadomością e-mail rozsyłaną do studentów związanych z Kołem;
informacje o spotkaniach i wydarzeniach Koła oraz zdjęcia ze spotkań ogłaszane były również na

stronie TI ESTIN ALETHEIA na portalu Facebook. Od roku akademickiego 2013/2014
aktywnie zaczęła działać strona internetowa Koła (www.tea.uj.edu.pl), która również na bieżąco
była aktualizowana równolegle do ogłoszeń Sekretarza. Podczas spotkań Koła, na które
zapraszani byli pracownicy naukowi, jak i podczas wykładów na obozie w Poroninie, prelegenci
otrzymywali kalendarze tygodniowe na 2014 lub 2015 rok z wygrawerowaną nazwą Koła, co poza
rolą upominku funkcjonowało jako dalsze promowanie TI ESTIN ALETHEIA.
Rozliczenia finansowe Koła prowadzone przez Kwestora stanowią załącznik do
niniejszego sprawozdania.
Zarząd KN TI ESTIN ALETHEIA III Kadencji jest przekonany, iż obowiązki
wynikające z obowiązującego Statutu Koła pełnił z dochowaniem najwyższej staranności,
a z postulowanego przed rokiem programu wywiązał się należycie. Mając powyższe na uwadze,
Zarząd uprzejmie zwraca się do Komisji Rewizyjnej Koła o pozytywne ustosunkowanie się do
niniejszego sprawozdania z działalności wobec głosowania Komicjum Generalnego dot.
udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium.
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Załącznik:
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