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Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych KAAFM działa od 2008 r. 
W tym czasie członkami Koła było kilkudziesięciu studentów, którzy uczestniczyli 
czynnie w jego pracach. Koncentrowały się one na podejmowaniu szeregu dyskusji 
dotyczących ważkich, bieżących problemów międzynarodowych. Studenci przygoto-
wywali się do prezentacji i udziału w dyskusji przez lekturę dostępnych materiałów 
źródłowych, jak i publikacji naukowych. Często atrakcyjność spotkania podnosiły pre-
zentacje multimedialne przygotowane przez członków. Ponadto studenci aktywnie 
uczestniczyli i prowadzili badania naukowe, których efektem były pierwsze referaty 
i wyjazdy na konferencje studenckich kół naukowych, na przykład:
• Konferencja Naukowa w Akademii Obrony Narodowej pt. „Bezpieczeństwo na-

rodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży”, zorganizowana 31 kwietnia 
2008 r. Temat referatu brzmiał: „Wpływ konfliktu wewnętrznego na bezpieczeń-
stwo państwa na przykładzie Kolumbii”.

• Seminarium organizowane w dniach 23–26 kwietnia 2009 r. w Görlitz przez Tech-
nische Uniwersität Dresden. Tematy czterech referatów wygłoszonych przez 
członków Koła to: „Ocena transformacji politycznej po roku 1989”; „Wyobrażenia 
o Ukrainie w Polsce”; „Polityka wschodnia Unii Europejskiej”; „Poparcie dla Unii 
Europejskiej przed oraz po wstąpieniu do struktur wspólnoty”.

• Organizowana przez Wyższa Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Sta-
szica w Białymstoku w dniach 14–15 maj 2009 r. Referat „Bariery w rozwoju sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw”.

• II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych – Wyzwania XXI wieku – Społeczeństwo, 
Edukacja, Środowisko – która odbyła się 7 kwietnia 2011 r. w PWSZ im. Prof. 
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Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Tematy dwóch referatów wygłoszonych 
przez studentów KAAFM brzmiały: „Problem aborcji na przykładzie Alicji Tysiąc 
oraz Sytuacja imigrantów tureckich w RFN w XXI wieku”.
W roku akademickim 2014/2015, po sześciu latach istnienia, profil działalności 

Koła nieco się zmienił. Wynikało to z faktu, że zdecydowaną większość jego członków 
zaczęli stanowić studenci z Ukrainy. Ważne, że wykazywali się oni zaangażowaniem, 
inicjatywą, jak i otwartością i poszukiwaniem wiedzy dotyczącej Polski, jej kultury, 
społeczeństwa, polityki itp. W związku z tym nowy przewodniczący Koła, Wojciech 
Trzeniec, zaproponował, by poszerzyć dotychczasowy zakres działalność o dodatkowy 
cel, jakim byłaby integracja studentów ukraińskich z nowym dla nich środowiskiem 
w polskich uwarunkowaniach kulturowych, w tym w szczególności krakowskim. Nie 
oznaczało to jednak zaniedbania poziomu naukowej strony działalności Koła i związa-
nego z tym rozwoju merytorycznego studentów. Po tych zmianach spotkania Koła od-
bywały się cztery razy w miesiącu i, co istotne, przybrały cykliczną formę:
• dwa z nich poświęcone były wybranym problemom naukowym z obszaru sto-

sunków międzynarodowych. Służyły one poszerzaniu wiedzy studentów z danej 
tematyki w oparciu o przygotowanie całej grupy do dyskusji oraz wystąpienie 
głównego referenta opracowującego wybrany temat. Wybór tematu był zwią-
zany zarówno z zainteresowaniami uczestników Koła, jak i aktualną sytuacją mię-
dzynarodową. Dlatego wiele miejsca poświęcono konfliktowi na Ukrainie, sytuacji 
w Osetii i Abchazji, wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską i NATO oraz ter-
roryzmowi międzynarodowemu;

• jedno spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Wycieczek z historią”, podczas któ-
rych uczestnicy odwiedzali ważne i ciekawe miejsca związane z historią Krakowa 
i Polski. Dla przykładu dwukrotnie udali się do Muzeum Galicja, zwiedzili Kamie-
niołom Liban i kopiec Kraka. Dodatkową atrakcją „Wycieczek z historią” jest za-
angażowanie przewodniczącego Koła, który jako znakomity przewodnik dla 
wszystkich wycieczek opracował ciekawy, szczegółowy opis, połączony z dyskusją 
dotyczącą zwiedzanych obiektów. W ten sposób realizowano zadanie dotyczące 
integracji studentów ukraińskich, w szczególności w obszarze poznawania polskiej 
kultury i historii;

• zebranie, które cieszyło się wielkim powodzeniem wśród studentów, miało formę 
spotkania z zaproszonym gościem. Byli nimi zarówno naukowcy, pracownicy 
KAAFM, którzy wygłaszali referat i odpowiadali na pytania studentów (np. prof. dr 
hab. Erhard Cziomer), jak i żołnierz opowiadający o realiach operacji wojskowych. 
Gośćmi Koła byli również pracownicy korporacji, pokazujący specyfikę pracy 
w tego typu organizacji, w tym między innymi finansowej oraz medialnej. Cie-
kawym doświadczeniem, bardzo inspirującym dla studentów było również spo-
tkanie z byłą studentką KAAFM, stypendystką wielu uniwersytetów i organizacji, 
która pokazała młodszym kolegom i koleżankom, jak dzięki własnej pracy i talen-
towi można poruszać się po świecie i zdobywać nową wiedzę i umiejętności (np. 
w Izraelu czy Norwegii). 
Taki program edukacyjno-poznawczy znalazł swoje odzwierciedlenie w postawie 

członków Koła. Wielu z nich w nowym roku akademickim wyjechało na uczelnie za-
graniczne w ramach programu wymiany studentów Erasmus, m.in. do Niemiec 
i Francji. Członkostwo w Kole nie tylko ich do tego zachęciło, a może zdopingowało, 
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ale także ułatwiło spełnienie warunków programu i umożliwiło otrzymanie dodatko-
wych punktów, ważnych przy tej procedurze. 

Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych w roku akademickim 
2015/2016 w pełni zrealizowało stawiane sobie cele. Było to możliwe dzięki zaan-
gażowaniu wszystkich uczestników spotkań, którzy traktowali je jako element po-
zwalający na realizację pasji i doskonalenie się. Szczególne wyrazy uznania należą 
się przewodniczącemu Koła Wojciechowi Trzeńcowi i jego zastępczyni Jarosławie Su-
szewskiej, która przejęła przewodniczenie KNSSM w roku akademickim 2015/2016. 
Bez ich pasji i zaangażowania, mającego charakter non profit, działalność Koła z tak 
bogatym programem i na takim poziomie nie byłaby możliwa.


