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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Sprawozdaje się co następuje:
W roku akademickim 2015/2016 została zrealizowana większość planu działalności Koła
przeznaczonego na dany rok. Na dzień dzisiejszy koło liczy 14 aktywnych członków, których
wykaz zostaje załączony do sprawozdania.
Przede wszystkim wraz z początkiem 2016 r. rozpoczęty został projekt badawczy
przewidziany na rok działalności koła, tj. do końca roku bieżącego. Projekt nosi nazwę:
Analizy Koła Naukowego Badań nad Europą - Przewodnik po stanie Unii Europejskie i jest
realizowany w formie czterech działów opisujących poprzez cztery kwartalne analizy,
sytuację Unii Europejskiej. Dane działy kolejno dotyczą:
1. Polityka wewnętrzna,
2. Polityka zewnętrzna,
3. Kultura - społeczeństwo,
4. Gospodarka.
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koło wraz z 18 kwietnie 2016 r., stało się kołem studencko-doktoranckim, przyjęte zostały
także co miesięczne spotkania przeznaczone na zaplanowanie dalszej działalności Koła.
Nastąpiło również poszerzenie obszarów działalności Koła, zarówno o członków z różnych
kierunków studiów jak i o nowe obszary badawcze. Wyrazem tego była zorganizowana

w dniu 19 maja br. konferencja pt. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej względem
obecnej sytuacji w Europie – wpływ, współzależności, konsekwencje, co wpisuje się również
w punkt dotyczący realizacji konferencji wprowadzających wątki krytyki struktury unijnej.
Celem konferencji było ukazanie podstawowych różnic polityki zagranicznej Unii
Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunków
bilateralnych,
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Przez ten rok akademicki członkowie KN Badań nad Europą byli uczestnikami wielu spotkań
dotyczących Europy i świata, m.in. brali udział w spotkaniach z cyklu Explaining Europe
organizowanych przez Stowarzyszenie Beta Polska przy współpracy z Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestniczyli także w konferencjach organizowanych poza
UKSW.
Zrealizowany został także cykl notatek #ZA i #PRZECIW na fanpage-u koła na Facebook-u,
mających na celu pokazanie news-ów z Europy i odniesienie Unii do danego zagadnienia.
Ponadto cyklicznie zamieszczane były zarówno ciekawe wydarzenia z zakresu działalności
Unii Europejskiej a także jej sąsiadów.

