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 DLACZEGO FESTIWAL? 

Idea  Festiwalu  Dyplomatycznego jako  interdyscyplinarnego  wydarzenia  łączącego

w unikatowy  sposób  konferencję  naukową  w  części  teoretycznej  oraz  Turniej  Negocjacyjny

w części praktycznej zrodziła się w roku 2009. Jej pierwsza realizacja miała miejsce rok później.

Od  tego  czasu  Festiwal  jest  nie  tylko  jednym  z  najważniejszych  projektów  Koła  Studentów

Stosunków  Międzynarodowych  Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli  KSSM UJ, ale też na trwałe

wpisała się w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego.

Program  wydarzenia  jest  odpowiedzią  na współczesne  wyzwania  dyplomacji.  Procesy

negocjacyjne  we  współczesnych  stosunkach  międzynarodowych,  charakteryzujących  się

dążeniem do wykluczenia użycia siły lub groźby jej użycia, nabierają coraz większego, jeśli nie

kluczowego,  znaczenia.  Organizowany  Turniej  Negocjacyjny umożliwia  więc  zapoznanie  się

z procesem rozmów dwustronnych. Rezultat negocjacji zależy od wielu czynników, w tym stylu

negocjatorów  sensu  largo  oraz  środowiska zewnętrznego. Organizatorzy, zdając sobie z tego

sprawę, wpisali  w  harmonogram Festiwalu  warsztaty kształtujące, ważne z punktu widzenia

procesów  negocjacyjnych,  umiejętności.  W  związku  z  powyższym,  organizatorzy  wpisali

w harmonogram Festiwalu konferencję naukową.  Każdej   edycji   projektu  towarzyszy   inny,

oryginalny  temat  przewodni  –  to  on  determinuje  tematykę  paneli  konferencyjnych.  Oprócz

części z wystąpieniami naukowców, stałym elementem konferencji jest także  panel studencki,

będący możliwością zaprezentowania przez studentów swojego dorobku naukowego.
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W tym roku KSSM UJ pragnie kontynuować tradycję i zorganizować siódmą już edycję
Festiwalu  Dyplomatycznego.  Chcemy  nie  tylko  przekazywać  wiedzę  na  tematy  związane
z zagadnieniem  stosunków  międzynarodowych  czy  konkretniej  –  jak  w  tym  roku  –  polityki
zagranicznej Unii Europejskiej. Naszym celem jest również wyposażenie uczestników Konferencji
Naukowej  oraz  Turnieju  Negocjacyjnego  w  praktyczne  umiejętności,  które  pozwolą
im analizować bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej.

  KONFERENCJA NAUKOWA 

Niewątpliwie  o  naukowym  walorze  Festiwalu  świadczy  konferencja  naukowa.  Każdej
edycji  projektu towarzyszy  inny,  oryginalny  temat  przewodni  –  to  on determinuje  tematykę
paneli  konferencyjnych.  Oprócz  paneli  z  wystąpieniami  pracowników  naukowych,  stałym
elementem konferencji jest także panel studencki – będący możliwością zaprezentowania przez
studentów swojego dorobku naukowego. 

Myślą przewodnią VII edycji Festiwalu Dyplomatycznego jest Dyplomacja Unii Europejskiej
– temat idealnie wpisujący się w ideę projektu, niezwykle szeroki, poruszający ważne i aktualne
kwestie  dotyczące  współczesnego  funkcjonowania  w ramach  europejskiego  oraz  globalnego
systemu stosunków międzynarodowych. Podstawowymi pytaniami, na które podczas konferencji
będziemy poszukiwać  odpowiedzi  to  przede wszystkim pytanie o podmiotowy podział  zadań
w ramach  Wspólnej  Polityki  Zagranicznej  i  Bezpieczeństwa  Unii  Europejskiej  oraz  zakres
przedmiotowy działalności dyplomacji europejskiej.

Z dumą możemy oznajmić, iż Festiwal Dyplomatyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą o
tak szeroko zakrojonym obszarze poznawczym. Wydarzenia organizowane do tej pory skupiały się
na  negocjacjach  jako  takich  lub  wyłącznie  na  czysto  teoretycznym  podejściu  do  dyplomacji
w postaci  konferencji  naukowych,  debat  czy  wykładów  otwartych.  Ponadto,  możliwość
uczestnictwa  w  warsztatach,  które  są  właściwym  etapem  budowania  umiejętności
dyplomatycznych poprzez praktykę, bardzo rzadko wyłania się jako jedna z możliwości wydarzeń
naukowych.  Nieczęsto  również  takie  wydarzenia  są  otwarte  na  szerszą  publiczność.  Koło
Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na przestrzeni 6 lat,
podjęło  i  podołało  wyzwaniu  połączenia  wszystkich  elementów,  przygotowując  unikatowy
projekt, który w roku 2016 będzie jeszcze lepszy i wyjątkowy.



  PANEL I   
  INSTYTUCJONALNY PODZIAŁ ZADAŃ W RAMACH 
  DYPLOMACJI UNII EUROPEJSKIEJ 

Podczas negocjacji w sprawie przerwania walk na Ukrainie to nie Catherine Ashton, czy

później Federica Mogherini brały udział w decydujących rozmowach. Co więcej nie był to także

Herman  van  Rompuy  ani  Donald  Tusk.  Debatę  w  tej  sprawie  przejęli  Ministrowie  Spraw

Zagranicznych i Przywódcy państw w ramach tak zwanej formuły normandzkiej (Rosja, Niemcy,

Francja, Ukraina). 

Toczyli  oni  dyskusję  nad wydarzeniami,  których bezpośrednią  przyczyną była  umowa

stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią Europejską. Do takiego obrotu spraw przyczyniło się wiele

czynników,  w  tym  te  polityczne,  wojskowe,  gospodarcze  czy  społeczne.  Wiele  z  nich  było

obiektywną  odpowiedzią  na  zastaną  rzeczywistość.  Jednocześnie  jednak  są  one  więcej  niż

wystarczającym  powodem  do zastanowienia  się  nad  instytucjonalnym  podziałem  zadań

w ramach dyplomacji Unii Europejskiej. 

Pierwszy panel naszej konferencji postara się odpowiedzieć na pytania: kto odpowiada

za dyplomacje w Europie?; Do kogo należy dzwonić gdy pragnie się poznać stanowisko UE?; Jak

na  przestrzeni  traktatów  rozwijano  zdolność  Unii  do  funkcjonowania  w  stosunkach

międzynarodowych  oraz  czy  obecna  forma  dyplomacji  jest  efektywnym  i  skutecznym

mechanizmem, który pozwala na realizacje poszczególnych celów Unii Europejskiej?

  PANEL II   
  KRYZYS WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 
  ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI SĄSIEDZTWA
 

Opracowanie nowych dokumentów strategicznych w tych dwóch dziedzinach stało się

zatem pilne jak nigdy wcześniej. Zmianie winny również ulec relacje pomiędzy Wspólną Polityką

Zagraniczną i Bezpieczeństwa a Europejską Polityką Sąsiedztwa poprzez ściślejsze powiązanie ich

ze sobą, przy czym pierwszym krokiem prowadzącym w tym kierunku mogłoby być oddanie

Europejskiej  Polityki  Sąsiedztwa  pod  bezpośredni  nadzór  Wysokiego  Przedstawiciela  Unii

ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 



  PANEL II   
  KRYZYS WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 
  ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI SĄSIEDZTWA 

Ponadto  należałoby  dokonać  radykalnych  zmian  w  projektach  Partnerstwa  Wschodniego

i Partnerstwa Śródziemnomorskiego. W drugim panelu odpowiemy na pytania: dlaczego Unia

Europejska  nie  wykorzystuje  potencjału,  jaki  nadał  traktat  lizboński  Wspólnej  Polityce

Zagranicznej  i  Bezpieczeństwa,  a w jej  ramach Wspólnej  Polityce Bezpieczeństwa i  Obrony?;

W jaki  sposób  dostosować  strategię  bezpieczeństwa  zewnętrznego Unii  do  nowych  wyzwań

i zagrożeń międzynarodowych?;  Na czym winny polegać podstawowe zmiany w Europejskiej

Polityce Sąsiedztwa, a w jej ramach w projektach Partnerstwa Wschodniego oraz Partnerstwa

Śródziemnomorskiego?

  PANEL III   
  ZNACZENIE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PARTNERA I LIDERA WOBEC
  GLOBALNYCH WYZWAŃ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Unia Europejska to największa gospodarka na świecie.  Posiada ona pionierską politykę

ochrony  środowiska.  Jest  ona  od  zawsze  najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych.

Może ona kreować reguły i normy, które zostaną zaimplementowane do globalnych stosunków

międzynarodowych. Co więcej jest silnym graczem na politycznej, handlowej czy gospodarczej

arenie. Jako silnie zinstytucjonalizowane ugrupowanie ma ona większy, niż pojedyncze państwa,

wpływ na globalne stosunki międzynarodowe. Obecnie UE jest w trakcie rozmów dotyczących

przyszłości  światowego  systemu  handlu.  Jest  aktorem  wymuszającym  działania  na  rzecz

odpowiedzialnego i  zrównoważonego wzrostu gospodarczego.  Słowem jej  zakres działalności

dyplomatycznej jest większy,  niż  nam się wydaje.  Panel ten ma za zadanie  ukazanie UE jako

podmiotu, który może zrealizować cele, których żadne pojedyncze państwo nie było by w stanie

osiągnąć. Nie ma żadnych wątpliwości, że w stosunkach międzynarodowych duży może więcej.

Unia dzięki swojemu rozmiarowi liczy się w rozmowach o światowych problemach i wyzwaniach.

Poprzez  własne służby  dyplomatyczne wnosi  własne propozycje  oraz  zrealizuje  partykularne

interesy.



  PANEL III   
  ZNACZENIE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PARTNERA I LIDERA WOBEC 
  GLOBALNYCH WYZWAŃ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 

Dyplomacja UE oprócz wymiaru regionalnego w postaci polityki sąsiedztwa ma wymiar

globalny.  Warto zastanowić  się  nad realnym znaczeniem europejskiej  organizacji  jako aktora

kształtującego światowy porządek i międzynarodowe zasady. Razem zastanowimy się na ile jest

to obraz rzeczywisty, a na ile wyobrażony. Podejście do Unii z takiej perspektywy wydaje się być

uzupełniające  względem  postrzegania  znaczenia  tej  organizacji  w  stosunkach

międzynarodowych. Dzięki niemu będziemy mogli holistycznie rozważyć, czy dyplomacja UE jest

potrzebna czy być może ze względu na brak efektów należy pozostawić tą domenę państwom

członkowskim.

  PANEL IV  
  PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI 

Czwarty panel będzie fuzją trzech poprzednich dyskusji i  dzięki  temu pomoże w zrozumieniu

przekazanych  przez  ekspertów  doświadczeń  i  wiedzy.  Spotkanie  w  gronie  studentów

i doktorantów  z  różnych  wydziałów  i  miast  będzie  doskonałą  okazją  do integracji  we

wschodzącym, ogólnopolskim, studenckim środowisku naukowym. Jesteśmy przekonani, iż nasza

konferencja  okaże  się  wyjątkowym  forum  do  konfrontacji  przeprowadzonych  badań  oraz,

że dzięki  udziałowi  niekwestionowanych  ekspertów  przyczyni  się  do  poszerzenia

i skompletowania wiedzy w wybranych przez studentów tematach.



 NASZE CELE 
Celem  VII  Festiwalu  Dyplomatycznego  jest promocja pokojowego rozstrzygania sporów,

negocjacji,  dyplomacji  i  powiązanych  z  nią  zagadnień. Elementami  składowymi  projektu
realizującymi  te  cele  są  Turniej  Negocjacyjny  oraz  warsztaty.  Działania  podjęte  przez
organizatorów  mają  również  za  zadanie  budowanie  społeczeństwa  obywatelskiego oraz
świadomości politycznej, zarówno wśród uczestników Turnieju Negocjacyjnego, warsztatów czy
słuchaczy spotkań, jak i uczestników konferencji naukowej.

Organizatorzy pragną także zwrócić uwagę na  współczesne uwarunkowania stosunków
międzynarodowych, zwłaszcza na zmieniającą się  dyplomację,  jej  aktualne  oblicze,  zadania.
Ważnym celem projektu jest popularyzacja jego tematyki i upowszechnianie wiedzy o złożonej
naturze współczesnego świata. Cele te realizowane są poprzez stojącą na najwyższym poziomie
merytorycznym ogólnopolską konferencję naukową, w trakcie której publiczność będzie miała
okazję wysłuchać opinii niekwestionowanych ekspertów. 

Ponadto,  Festiwal  Dyplomatyczny  to  utrwalona  platforma  współpracy  między  kołami
naukowymi polskich uczelni. To forum wymiany doświadczeń, dzięki któremu uczestnicy mają
możliwość wypracowania w sobie pasji działania, która zrzesza członków KSSM UJ.

ADRESACI
Festiwal  Dyplomatyczny  to  projekt  skierowany do szerokiej  grupy odbiorców,  przede

wszystkim  w  stronę  wszystkich  zainteresowanych  dyplomacją,  metodami  pokojowego
rozwiązywania  sporów,  negocjacjami,  procesami  integracyjnymi  na  świecie,  naukami
politycznymi  i  społecznymi.  Turniej  Negocjacyjny  skierowany  jest  zaś  do  studentów  szkół
wyższych  z  całej  Polski,  którzy  chcą  sprawdzić  w  praktyce  i  rozwinąć  swoje  zdolności
negocjacyjne. Wreszcie  elementy  warsztatowe  Festiwalu  powinny  zachęcić  do  uczestnictwa
w nim osoby  pragnące  rozwinąć  swoje zdolności  przekonywania, negocjowania,  umiejętności
panowania nad tłumem oraz chcących zgłębić wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego.



 HARMONOGRAM KONFERENCJI 

PONIEDZIAŁEK

16 MAJA
SALA WYSTAWOWA A  AUDITORIUM MAXIMUM UJ
UL. KRUPNICZA 33, KRAKÓW

9:15 – 9:45 Rejestracja uczestników

9:45 – 10:00 Oficjalne przywitanie gości i otwarcie konferencji

10:00 – 11:30
PANEL I  Instytucjonalny podział zadań w ramach dyplomacji 
Unii Europejskiej
MODERATOR dr Agnieszka Nitszke

 prof. dr hab. JÓZEF M. FISZER (PAN) 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych jako dyplomacja 
Unii Europejskiej – aspekty teoretyczne i funkcjonowanie w 
praktyce.

 dr hab. MARTA WITKOWSKA (UW) 
Rada Europejska jako centrum inicjatyw politycznych

 dr ADAM KIRPSZA (UJ)  
Rada Europejska jako centrum inicjatyw politycznych

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15
PANEL II   Kryzys wspólnej polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
 MODERATOR  dr Adam Kirpsza

 prof. dr hab. JANUSZ JÓZEF WĘC (UJ)  
Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na
forum instytucji Unii Europejskiej w latach 2012-2015

 dr hab. JUSTYNA ZAJĄC, prof. UW (UW)  
Pięć lat po Arabskiej Wiośnie: perspektywy polityki UE wobec 



Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

 dr AGNIESZKA NITSZKE (UJ)  
Czy Unia Europejska potrzebuje Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa?

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:45
PANEL III Znaczenie Unii Europejskiej jako partnera i lidera 
wobec globalnych wyzwań w stosunkach międzynarodowych

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:00 PANEL IV Studencko-doktorancki

COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
UL. JAGIELLOŃSKA 15, KRAKÓW

19:00
Oficjalne otwarcie 
VII Festiwalu Dyplomatycznego wraz z bankietem



 HARMONOGRAM TURNIEJU 

PONIEDZIAŁEK

16 MAJA
SALA WYSTAWOWA B AUDITORIUM MAXIMUM UJ
UL. KRUPNICZA 33, KRAKÓW

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Inauguracja Festiwalu

10:30 – 11:30
Wykład pana Krzysztofa Prystupy ze Szkoły Mówców 
ViaMowa

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 Wprowadzenie do negocjacji oraz rozdanie case'ów

13:00– 13:45 Przygotowanie drużyn do negocjacji

13:45 – 14:30 RUNDA I  Symultaniczne negocjacje między drużynami

14:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00  - 16:30 Omówienie negocjacji oraz ogłoszenie wyników

COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
UL. JAGIELLOŃSKA 15, KRAKÓW

19:00
Oficjalne otwarcie VII Festiwalu Dyplomatycznego wraz z 
bankietem

21:00 Impreza towarzysząca



 HARMONOGRAM TURNIEJU 

WTOREK

17 MAJA
SALA WYSTAWOWA B AUDITORIUM MAXIMUM UJ
UL. KRUPNICZA 33, KRAKÓW

10:00 – 10:45 Rozdanie case'ów oraz przygotowanie do negocjacji

10:45 – 11:30 RUNDA II Symultaniczne negocjacje pomiędzy drużynami

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Omówienie negocjacji i ogłoszenie wyników drugiej rundy

13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 14:45 Rozdanie case'ów i przygotowanie do negocjacji

14:45 – 15:45 FINAŁ Negocjacje finałowe

15:45 – 16:30
Ogłoszenie wyników finału Turnieju Negocjacyjnego, 
wręczenie nagród

15:00  - 16:30 Omówienie negocjacji oraz ogłoszenie wyników

16:30 Zakończenie Festiwalu Dyplomatycznego



 ORGANIZATOR 
Koło Studentów Stosunków
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Jagiellońskiego 
jest  samorządną  organizacją  studencką
o charakterze  naukowym.  Działa  przy
Instytucie  Nauk Politycznych i Stosunków

Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (INPiSM UJ). Od początku działalności celem
Koła  jest  poszerzanie  wiedzy  dotyczącej  problematyki  studiów, przygotowanie  studentów
do przyszłego  zawodu,  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  zajmującymi  się  tematyką
stosunków międzynarodowych oraz integracja środowiska studenckiego.

W latach  2010-2016 Koło  było  organizatorem lub  współorganizatorem  ponad 60  wydarzeń,
w tym:

• Sześciu edycji  Festiwalu Dyplomatycznego – interdyscyplinarnego wydarzenia łączącego
ogólnopolską konferencję naukową, Turniej Negocjacyjny oraz warsztaty,

• Międzynarodowych i krajowych wyjazdów badawczych i konferencyjnych,
• Ponad 25 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych,
• Ponad 15 debat eksperckich,
• Kilkunastu spotkań i wykładów otwartych.

Koło od kilku lat wydaje naukowy periodyk Zeszyty Naukowe
KSSM  UJ,  magazyn ARENA.  Sprawy  międzynarodowe oraz
liczne  publikacje  tematyczne,  np.  Kryzys  w  Unii?  Unia
w kryzysie?, Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE
i inne. Koło prowadzi także działalność samokształceniową w
oparciu o sekcje  tematyczne.

KSSM  UJ  wielokrotnie  nagradzane  było  w  plebiscycie
organizacji  naukowych  StRuNa –  ostatnie  wyróżnienie
pochodzi  z  2015  roku,  kiedy  otrzymaliśmy  wyróżnienie  w
kategorii Koło Roku. Co ciekawe, KSSM UJ był jedynym kołem
uniwersyteckim  działającym  w  zakresie  nauk  społecznych
które otrzymało ten tytuł.



 PARTNER STRATEGICZNY
Partnerem  strategicznym  Koła  Studentów  Stosunków  Międzynarodowych  jest  Szkoła  Mowy
ViaMowa. Firma wspiera nas w organizacji Festiwalu Dyplomatycznego przygotowując warsztaty
negocjacyjne,  a  także  użyczając  swoją  wykwalifikowaną  kadrę  do  prowadzenia  Turnieju
Negocjacyjnego.

Szkoła Mowy jest nowatorskim pomysłem, który zrodził  się z niedosytu, jaki pozostawiają po
sobie szkolenia z wystąpień publicznych i  komunikacji  -  uczą zasad, pokazują dobre praktyki,
uświadamiają  poziom  umiejętności,  ale  nie  dają  możliwości  wyrobienia  właściwego nawyku.
Zmiana lub wyrobienie właściwego nawyku to
proces, który wymaga czasu i wielu powtórzeń,
aż  do  momentu  w  którym  stanie  się
automatyzmem.  Na  tym  właśnie  polega
zadanie ViaMowa!

ViaMowa  stworzyła  moduły  szkoleniowe
dostosowane  do  różnych  branż  biznesu  -
budowanie wizerunku  mówcy, treningi głosu i
mowy. 

Firma  świadczy  usługi  "trener  osobisty"  dla
osób  indywidualnych  i  firm  -  pomaga
przygotować  się  do  wystąpień  publicznych,
prezentacji,  koryguje  wady  wymowy  u  osób
dorosłych.  W  studio  gromadzi najbardziej
interesujące  głosy,  realizuje nagrania
audiobooków,  abstraktów,  spotów
reklamowych, instrukcji. 
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