Sprawozdanie z działalności

Koła Naukowego Studentów
Politologii
za rok akademicki 2013/2014

Wstęp
Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW istnieje od 2001 roku. Jest
najstarszym Kołem naukowym działającym przy Instytucie Politologii UKSW.
Główną misją Koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk politycznych,
prowadzenie
indywidualnych

działań

naukowo-badawczych

zainteresowań

naukowych.

oraz
Ponadto

umożliwienie
naszym

rozwoju

celem

jest

wypracowanie umiejętności zespołowej pracy naukowej poprzez nawiązywanie
współpracy z innymi ośrodkami

oraz kołami naukowymi, a także poszerzanie

i zdobywanie wiedzy o bieżących wydarzeniach globalnych. Zależy nam również
na tym, aby nasi członkowie nieustannie mogli podnosić swoje kompetencji.
Wierzymy bowiem, że inwestycja we własny rozwój ma sens. Koło stało się nie tylko
przestrzenią naukową, ale również miejscem, w którym zebrali się młodzi, ambitni
ludzie o szerokich horyzontach. Dobra atmosfera oraz wzajemna chęć pomocy
powoduje, iż każdy z nich, czuje się związany z Kołem. Dążymy do tego, aby
doświadczenia wyniesione z KNSP zaprocentowały później w karierze zawodowej.

Władze i członkowie KNSP UKSW:
Opiekun: dr Paweł Matuszewski
Zarząd KNSP w kadencji 2013/2014:
Prezes: Krystian Stobiński
Wiceprezes: Gabriela Drzazgowska
II Wiceprezes: Roman Stańczyk
Specjalista ds. marketingu: Karol Gac
Skarbnik: Anna Krukowska
Pozostali członkowie:
Barszcz Patryk
Bigos Anna
Bystrosz Filip
Daciuk Joanna
Kędzierski Kamil
Koczywąs Maciej
Kozłowski Jakub
Koźmiński Przemysław
Leszczyńska Jagoda
Łącka Joanna
Niedbała Kamil
Noszczyk Jan
Pastuszka Marek
Przybył Karolina
Schabek Martyna
Skwiot Martyna
Spychała Paweł
Stryjek Aleksandra
Trejnis Przemysław
Zuchowska Aneta

Harmonogram:
Rok akademicki 2013/2014
Miesiąc
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Październik

3.10.2013 r.

Walne Zgromadzenie Koła – wybory Zarządu

Listopad

27.11.2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła

Grudzień

12.12.2013 r.

I spotkanie ws. Projektu badawczego

9.01.2014 r.

II spotkanie ws. Projektu badawczego

16.01.2014 r.

"Doktryna szoku" – projekcja filmu oraz debata

20.01.2014 r.

III spotkanie ws. Projektu badawczego

23.01.2014 r.

Wizyta w siedzibie Biura Informacyjnego PE

3.03.2014 r.

IV spotkanie ws. Projektu badawczego

17.03.2014 r.

V spotkanie ws. Projektu badawczego

24.03.2014 r.

VI spotkanie ws. Projektu badawczego

26.03.2014 r.

I Spotkanie organizacyjne KNSP

31.03.2014 r.

VII spotkanie ws. Projektu badawczego

1.04.2014 r.

Wykład dr hab. Marka Greli pt.:"Skuteczność Unii
Europejskiej, jej dyplomacji oraz środków soft power na
arenie międzynarodowej we współczesnym świecie".

2.04.2014 r.

II spotkanie organizacyjne KNSP

9.04.2014 r.

III spotkanie organizacyjne KNSP

23.04.2014 r.

IV spotkanie organizacyjne KNSP

7.05.2014 r.

V spotkanie organizacyjne KNSP

16.05.2014 r.

Konferencja naukowa pt.: "Co dalej po Krymie? Pytania o
możliwe scenariusze wydarzeń w Europie i na świecie"

19.05.2014 r.

Wykład prof. Jana Zielińskiego pt.: "Rola dyplomacji
kulturalnej w stosunkach polsko-szwajcarskich"

21.05.2014 r.

Spotkanie podsumowujące działania KNSP w roku
akademickim 2013/2014

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Walne Zgromadzenie Koła – 3.10.2013 r.

3 października 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie
Koła, na którym wybrano nowy Zarząd. Dotychczasowa
Prezes KNSP - Anna Rasińska, w związku ze zmianą uczelni
była zmuszona zrezygnować z członkostwa w Kole.
W wyniku głosowania nowym Prezesem KNSP został
Krystian Stobiński. Ponadto obecni członkowie Koła
obdarzyli zaufaniem: Gabrielę Drzazgowską (wiceprezes),
Romana Stańczyka (II wiceprezes), Karola Gaca (specjalista
ds. marketingu), Annę Krukowską (skarbnik).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła – 27.11.2014 r.
Chociaż kolejne spotkanie nastąpiło dopiero po miesiącu, to był to okres
wyjątkowo ciężkiej pracy. Zarząd reorganizował KNSP, obmyślał cele i strategię na
przyszłość oraz rekrutował nowych członków. W efekcie zwołano Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Koła, na którym przyjęto nowych członków, a także
zaprezentowano nową wizję KNSP.
Do Koła dołączyli: Marek Pastuszka, Jan
Noszczyk, Jagoda Leszczyńska, Martyna Schabek,
Przemysław Koźmiński, Maciej Koczywąs, Aneta
Zuchowska, Paweł Spychała, Joanna Łącka oraz
Joanna Daciuk. Ponadto Krystian Stobiński opisał
koncepcję projektu badawczego, który wkrótce stał
się jednym z najważniejszych filarów Koła. Projekt
zakładał stworzenie kwestionariusza ankiety, który
następnie rozdano studentom Instytutu Politologii UKSW. Celem projektu było
poznanie opinii na temat warunków uczenia się, organizacji studiów, a także potrzeb
z tym związanych. Wszystkie ankiety miały zostać zakodowane w programie SPSS,
który miał pomóc w opracowaniu specjalnego raportu badawczego.

I spotkanie ws. Projektu badawczego – 12.12.2013 r.
12 grudnia miało miejsce pierwsze spotkanie w sprawie projektu badawczego.
Uczestnicy spotkali się z opiekunem merytorycznym przedsięwzięcia - doktorem
Pawłem Matuszewskim, który szczegółowo nakreślił cel projektu, sposób jego
realizacji, a także wstępny harmonogram. Ustalono również, że po zakończeniu
I części projektu, planowane jest wydanie publikacji naukowej w roku 2015.

II spotkanie ws. Projektu badawczego – 9.01.2014 r.

9 stycznia odbyło się kolejne spotkanie
ws. Projektu badawczego. Uczestnicy
wspólnie z dr. Matuszewskim określali
i omawiali poszczególne obszary badawcze
oraz formułowali pierwsze pytania.

"Doktryna szoku" – projekcja filmu oraz debata – 16.01.2014 r.
16 stycznia miała miejsce projekcja
filmu "Doktryna szoku", który został oparty
na głośnej książce kanadyjskiej dziennikarki
Naomi Klein. Po projekcji miała miejsce
debata pomiędzy dr. Bartoszem Rydlińskim
a dr hab. Sławomirem Sowińskim, z której
uczestnicy wynieśli wiele interesujących
spostrzeżeń.

III spotkanie ws. Projektu badawczego – 20.01.2014 r.
Podczas tego spotkania trwały dalsze prace nad konstrukcją formularza.
Uczestnicy projektu zastanawiali się, jaka formuła będzie najbardziej przystępna dla
studentów i pożyteczna dla Instytutu Politologii.

Wizyta w siedzibie Biura Informacyjnego PE – 23.01.2014 r.

23 stycznia członkowie KNSP odwiedzili
siedzibę Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego w Warszawie. Prowadzący
szczegółowo przedstawili działanie i strukturę
Unii
Europejskiej.
Ponadto
uczestnicy
dowiedzieli się, w jaki sposób można uzyskać
stypendia, a także starać się o pracę w strukturach
unijnych. Zwieńczeniem spotkania były liczne
pytania, które zadawali przedstawiciele Koła.

IV spotkanie ws. Projektu badawczego – 3.03.2014 r.
Spotkanie, które odbyło się 3 marca miało na celu dalsze prace nad konstrukcją
formularza. Uczestnicy projektu skrupulatnie tworzyli pytania i weryfikowali
dotychczasowe.

V spotkanie ws. Projektu badawczego – 17.03.2014 r.
Na kolejnym spotkaniu
kwestionariuszem ankiety.

członkowie

KNSP

również

pracowali

nad

VI spotkanie ws. Projektu badawczego – 24.03.2014 r.
Uczestnicy projektu grupowali obszary tematyczne i przydzielali im
odpowiadające pytania. Ponadto dopracowywano również kwestionariusz.

I Spotkanie organizacyjne KNSP – 26.03.2014 r.
Było to tak naprawdę pierwsze organizacyjne spotkanie
KNSP. Do tej pory sprawy bieżące były załatwiane na
spotkaniach Zarządu bądź uczestników projektu badawczego. Na
spotkaniu poroszono kwestie organizacyjne związane
z wykładem dr hab. Marka Greli pt.: "Skuteczność Unii
Europejskiej, jej dyplomacji oraz środków soft power na arenie
międzynarodowej we współczesnym świecie"

VII spotkanie ws. Projektu badawczego – 31.03.2014 r.
Było to ostatnie spotkanie związane z I częścią projektu badawczego.
Członkowie Koła sprawdzali wykorzystanie obszarów badawczych, dopracowywali
ankietę, ustalali harmonogram przeprowadzenia badania oraz ustalali inne kwestie
organizacyjne związane z projektem.
Wykład dr hab. Marka Greli pt.:"Skuteczność Unii Europejskiej, jej dyplomacji oraz
środków soft power na arenie międzynarodowej we współczesnym świecie" – 1.04.2014 r.

Były wiceminister spraw zagranicznych rozpoczął swój wykład od zreferowania
historii UE. Dr hab. Marek Grela
opowiedział również o środkach soft
power. Zauważył również, że wydają się
one być coraz mniej atrakcyjne dla
krajów spoza Europy. Wykład zakończył
się smutnym stwierdzeniem o wyraźnym
regresie ekonomicznym Europy. Jeszcze
50 lat temu udział w światowym PKB
naszego kontynentu wynosił 50%,
niedawno 20%, a dziś jest to już tylko
15%.

II spotkanie organizacyjne KNSP – 2.04.2014 r.
Na spotkaniu podsumowano wykład dr hab. Marka Greli. Ponato dyskutowano nad
dalszą działalnością Koła oraz ewentualnymi zmianami sstruktury Koła (podział na
sekcje tematyczne).
III spotkanie organizacyjne KNSP – 9.04.2014 r.
Tydzień później odbyło się kolejne spotkanie członków KNSP. Po raz kolejny
poruszono na nim kwestię kolejnych celów Koła. Dodatkowo przedstawiono
koncepcję ogólnouczelnianej konferencji pt.: "Co dalej po Krymie? Pytania
o możliwe scenariusze wydarzeń w Europie i na świecie"

IV spotkanie organizacyjne KNSP – 23.04.2014 r.
Podczas tego spotkania omawiano kwestie organizacyjne związane
z nadchodzącą konferencją naukową.
V spotkanie organizacyjne KNSP – 7.05.2014 r.
Członkowie Koła ustalali ostatnie szczegóły przed zbliżającą się konferencją.
Dodatkowo zastanawiano się nad dalszym rozwojem KNSP.
Konferencja naukowa pt.: "Co dalej po Krymie? Pytania o możliwe scenariusze
wydarzeń w Europie i na świecie" – 16.05.2014 r.
16 maja 2014 roku odbyła się konferencja naukowa dotycząca sytuacji na
Krymie. Prelegentami byli: prof. dr hab. Radosław Zenderowski – dyrektor Instytutu
Politologii UKSW, dr Mariusz Maszkiewicz (WPiA UKSW), dr Piotr Bajda (IP), dr
Mariusz Sulkowski (IP), Franciszek Rapacki (PAN) oraz Bartosz Bekier. Dyskusję
moderował dr Andrzej Rudowski – wicedyrektor IP.

Prelegenci dyskutowali czy wydarzenia na Krymie można było przewidzieć?
jakie mogą być krótko i długofalowe skutki aneksji i okupacji Krymu dla państw
regionu, Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych? czy
państwa europejskie zareagowały odpowiednio na zaistniałą sytuację? jakie wnioski
należy wyciągnąć w kwestii redefinicji polskiej polityki zagranicznej i polskiej
polityki obronnej?
Wykład prof. Jana Zielińskiego pt.: "Rola dyplomacji kulturalnej w stosunkach
polsko-szwajcarskich" – 19.05. 2014 r.
Uczestnicy tego interesującego wykładu dowiedzieli się o istotnej roli kultury
w dyplomacji, a także o znacznych różnicach pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Spotkanie podsumowujące działania KNSP w roku akademickim 2013/2014 –
21.05.2014 r.
W związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną było to już ostatnie
spotkanie KNSP w roku akademickim 2013/2014. Podsumowano na nim roczną
działalność Koła oraz wstępnie zarysowano plan na kolejny rok.

Zakończenie
Dzięki nowej rekrutacji oraz wysiłkom Zarządu, z dumą możemy powiedzieć,
że rok akademicki 2013/2014 był jednym z najaktywniejszych okresów w
dotychczasowej historii Koła. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele
wysiłku, aby osiągnąć i utrzymać odpowiedni poziom. Z pokorą patrzymy w
przyszłość. Wiemy bowiem, że duch pychy kroczy przed upadkiem.
W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować naszemu Opiekunowi –
dr. Pawłowi Matuszewskiemu za pomoc, jakiej nam nieustannie udzielał. Specjalne
podziękowania składamy również prof. dr. hab. Radosławowi Zenderowskiemu –
Dyrektorowi Instytutu Politologii UKSW za niezwykłą otwartość, pomoc i wsparcie
w realizowaniu naszych statutowych celów.

Sprawozdanie opracował Karol Gac

