
dołącz 
do nas!



osób uczestniczących 
co roku w naszych inicjatywach

+150 1 tys.
aktywnych Członkiń, 
Członków i Alumnów

2000r. 
to w tym roku powstało nasze Koło



Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta,
oraz

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych



projekt promujący proaktywną postawę
obywatelską i świadomość dotyczącą
praw człowieka
prowadzony w formie dyskusji, paneli
bądź warsztatów
w 2020 r. odbyła się edycja online: "30
lat minęło. Prawa człowieka w Polsce
po 1989 roku"
wydarzenie obejmowane patronatem
m.in. przez Amnesty International i
Rzecznika Praw Obywatelskich





całoroczny projekt
cykl debat i webinarów z udziałem
ekspertów z dziedziny stosunków
międzynarodowych
okazja do dyskusji w gronie osób o
podobnych zainteresowaniach

Światowe Poniedziałki





miejsce spotkań z przedstawicielami dyplomacji na najwyższym szczeblu
niezapomniane rozmowy o kulisach polityki zagranicznej 
bezpośrednie odpowiedzi na pytania dotyczące tajników pracy ambasad
praktyczne rady związane z protokołem dyplomatycznym i stosunkami
międzynarodowymi



Stephen Mull
Ambasador USA w Polsce 

 

Tomasz Orłowski 
Ambasador RP

Jan Wojciech Piekarski
Ambasador RP 

Goście 10. edycji



sztandarowy projekt SKN Spraw Zagranicznych
ponad 70 wizyt studyjnych w placówkach dyplomatycznych
warsztaty, wykłady oraz dyskusje
idealne miejsce do czerpania doświadczenia z pracy Ambasadorów
dodatkowe spotkania otwarte z wybitymi politykami i ekspertami 
uroczysta gala finałowa na Zamku Królewskim w Warszawie 



spotkanie w Ambasadzie Sri
Lanki

wizyta w Ambasadzie Meksyku 



GALA FINAŁOWA



współpraca z organizacjami studenckimi działającymi przy
uniwersytetach niemieckich; w zeszłych latach współpracowaliśmy
m.in. Kölner Verein für Europäische Zusammenarbeit z Uniwersytetu w
Kolonii.
konferencja wypełniona interesującymi prelekacjami i praktycznymi
warsztatami z niemieckimi firmami  oraz cykl spotkań poprzedzających
tematy ekonomiczne, polityczne i społeczne w kontekście współpracy
bilateralnej 
wymiana studencka, wspierająca rozwój naukowy członków SKN SZ 





największy MUN w Polsce
ponad 100 uczestników
międzynarodowa kadra
symulacja obrad ONZ i jego struktur,
np. Rada Bezpieczeństwa ONZ
możliwość przetestowania swoich
umiejętności dyplomatycznych w
praktyce
Bal Delegatów 





Bal Delegatów



targi o charakterze dyplomatyczno-
turystycznym z udziałem placówek
dyplomatycznych w samym sercu SGH -
w Auli Spadochronowej
standy promocyjne ambasad kilkunastu
państw, na których można zarówno
dowiedzieć się podstawowych informacji
o danym kraju, jak i poznać lepiej kulturę
oraz zwyczaje w nim panujące

 
 





cotygodniowe wydanie 
krótkie omówienie bieżącej sytuacji
polityczno-gospodarczej na świecie
możliwość wyrażenia swojej opinii
nt. funkcjonowania systemów
dobry wstęp do kariery
dziennikarskiej 

Światowe
Podcasty





szansa na publikację własnych
treści w ramach Obserwatora
SGH oraz miesięcznika "Magiel"
piszemy analizy, wywiady i
felietony dotyczące bieżących
spraw

Redakcja 
SKN SZ





17-18 listopada V Open Eyes Economy Summit
Darmowe wejściówki dla członków SKN Spraw

Zagranicznych

 
Open Eyes Economy

 

Warsztaty “Ogarnij Świat”
Online/Stacjonarnie- różna tematyka
Współpraca przy konferencjach naukowych i
projektach

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Projekty partnerskie



Naszych gości 
słuchają tłumy!





SKN SZ 
pomaga!



Wyjazd integracyjny



Jeśli uważasz, że SKN SZ to miejsce dla Ciebie
 i chcesz się rozwijać poznając ludzi o podobnych

zainteresowaniach, zapraszamy Cię do wzięcia
udziału w najbliższej rekrutacji!

 
Po więcej informacji zajrzyj na naszego FB:

https://www.facebook.com/sknsz. 

Dołącz do nas!



@sknsz

@sknsz

@SKN Spraw Zagranicznych 

@sknsz


