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Zapoznałem się ze Statutem KSSM UJ i zobowiązuję się go przestrzegać.
Wnioskuję o przyjęcie mnie w poczet członków KSSM UJ.
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10 maja 2018 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zmianami.
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SEKCJE TEMATYCZNE
Oprócz działań ogólnych organizowanych przez Zarząd, aby realizować się w tym co
najbardziej lubimy, stworzyliśmy następujące Sekcje tematyczne dla członków:
1. Sekcja Symulacji Negocjacji oraz Debat Oksfordzkich
Na drugie imię masz Frank/Claire Underwood? Lubisz zażarte dyskusje? Potrafiłeś
wynegocjować od Mamy/Taty zawsze dodatkowego „piątaka”? A może chciałbyś poprawić
swoje zdolności w dziedzinie retoryki? Ta Sekcja jest właśnie dla Ciebie! W Sekcji
organizujemy wspólne debaty w modelu oksfordzkim na temat sytuacji międzynarodowej,
tworzymy symulacje negocjacji na zasadach turniejowych m.in. takich jak MUN oraz
organizujemy warsztaty z dziedziny retoryki.
2. Sekcja Azjatycka
Boisz się Kim Dzong Una? Interesujesz się Bliskim wschodem? A może bardziej kręci Cię
rywalizacja Chin i USA? Nie? Spokojnie nasza Sekcja Azjatycka jest tak wielka i szeroka jak
sama Azja. Na spotkaniach poruszamy wiele wątków zarówno związanych z Bliskim jak
i Dalekim wschodem, nie zapominamy również o Azji Południowej czy PołudniowoWschodniej. Na naszych zajęciach staramy się pogłębiać wiedze o państwach tego wielkiego
regionu. Organizujemy spotkania eksperckie, tworzymy analizy SWOT czy po prostu
spotykamy się na luzie przy sushi.
3. Sekcja Strategii i Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Od dziecka grałeś w Heroes III albo Total War’y. Wiesz czym się różni AK47 od M16.
Lubisz Czas Apokalipsy, Szeregowca Ryana lub Narcos? Wierzysz w pokój i demokracje, ale
wiesz też że czasem w Stosunkach międzynarodowych trzeba również pamiętać o sile? Ta
sekcja jest właśnie dla Ciebie! Sekcja SiBM jest największą sekcją naszego Koła. Na jej
spotkaniach poruszamy głównie kwestie militarne – zarówno w sferze taktycznej jak
i strategicznej oraz omawiamy relacje między państwami na polu wojskowym. Sekcja ma
również wyodrębnione dwie podsekcje: Wschodnią, na której omawiane są relacje w obszarze
Postradzieckim oraz Amerykańską – gdzie prowadzimy warsztaty o Ameryce Północnej
i Łacińskiej.
4. Sekcja Europejska
„A po za tym sądzę że UNIA EUROPEJSKA powinna zostać zniszczona.” albo „Stary
kontynent już się nie liczy.” Jeśli wierzysz w te słowa niestety ta sekcja nie jest dla Ciebie, ale
jeśli sądzisz że UE ma swoje wady ale również szereg zalet, interesują Cię relacje pomiędzy
państwami Starego Kontynentu, rola Polski w Europie, V4, Bałkany czy relacje Europa
vs. Reszta Świata. Ta sekcja jest właśnie dla Ciebie!
5. Sekcja Afrykańska
Wiesz kto to Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga? Uwielbiasz filmy Krwawy
Diament i Hotel Rwanda? Tak? W takim wypadku idealnie pasujesz do naszej sekcji, ale
nawet jeśli Nie to spokojnie. Ponieważ Afryka jest olbrzymim, zróżnicowanym kontynentem,
dlatego jeśli tylko masz ochotę poznać ten magiczny świat to ta sekcja jest idealna dla Ciebie.
Proszę, zaznacz „X” przy Sekcji do której chciałbyś/chciałabyś należeć (jednej lub kilku):
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