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W dniu 23. stycznia przy współpracy
z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Katowicach mieliśmy przyjemność
zorganizować warsztaty oświęcone
budowaniu marki osobistej, czyli swojego
wizerunku w wielokulturowym,
zglobalizowanym świecie.

Podczas warsztatów nasi słuchacze mogli
się dowiedzieć czym w ogóle jest marka
osobista oraz jak kreować swój wizerunek
w mediach społecznościowych, aby
osiągnąć dany cel oraz jak wprowadzać
w życie dobre nawyki, które z pewnością
pomogą nam w życiu codziennym, jak
i pracy zawodowej.

Budowanie marki osobistej
w wielokulturowym świecie
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30. stycznia w Centrum Informacji
Naukowej i Bibliotece Akademickiej
w Katowicach mieliśmy przyjemność
organizować seminarium pt. "Bliski
Wschód Daleki od stabilizacji - relacje Iran-
USA-Irak". Gościem specjalnym
seminarium była dr Karolina Wojtasik -
wykładowca       Uniwersytetu       Śląskiego

Seminarium: Bliski Wschód Dalekiod Stabilizacji

w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk
Społecznych, specjalizująca się w tematyce wojny
jako zjawiska cywilizacyjnego i społecznego,
stosunków międzynarodowych, terroryzmu,
Islamu i świata arabskiego.



Regionalny Ośrodek Debaty
Mieędzynarodowej w Katowicach w tym
roku ruszył z cyklem spotkań
edukacyjnych przeznaczonych dla
maturzystów. Zainteresowani
dotychczas mieli okazję wziąć udział w 4
spotkaniach, na których poruszyliśmy
kwestie związane z samorządem
terytorialnym, władzą wykonawczą
i ustawodawczą, społeczeńśtwem
obywatelskim oraz intergracją
europejską.

KURSY MATURALNE
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Śląskie Spotkania Online

W piątek 15. maja odbyła się konferencja otwierająca cykl Śląskich Spotkań Europejskich.
Dostosowując się do nowej sytuacji konferencja odbyła się za pomocą platformy Zoom. Razem                   
z Miastem Bytom, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz studentami Koła Naukowego Spraw
Europejskich i Dyplomacji UŚ dołożyliśmy wszelkich starań, aby uczestnicy konferencji mogli bez
wychodzenia w domu posłuchać dyskusji ekspertów!



19. czerwca w Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach odbyło się
spotkanie z Wiceministrem SZ Pawłem
Jabłońskim pt. "Osiągnięcia i cele polskiej
polityki zagranicznej w latach 2015-2020''.
Wydarzenie było współorganizowane we
współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą
w Katowicach i skierowane do środowiska
opiniotwórczego oraz przedstawicieli
mediów z województwa śląskiego.
Moderatorem spotkania był Petros
Tovmasyan, konsultant Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej
w Katowicach.

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM SZ
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AKADEMIA LIDERÓW DYPLOMACJI

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przedstawienie młodym, ambitnym i zaangażowanym ludziom

uwarunkowań polityki zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Każdy lider, aby móc działać

skutecznie, musi zrozumieć miejsce Polski na geopolitycznej mapie świata, a także rolę Województwa

Śląskiego w europejskiej polityce regionów.  Akademia, poprzez dyskusje, warsztaty i spotkania                   

z ludźmi ze świata polityki, nauki i biznesu, pozwoli młodym ludziom skuteczniej pracować na rzecz

ojczyzny.
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SPOTKANIE INFORMACYJNE

3. września w siedzibie Klastra Innowacji
Społecznych w Gliwicach odbyło się spotkanie
informacyjne dot. współpracy międzynarodowej
młodzieży w ramach programu Erasmus+.
Mieliśmy przyjemność gościć Panią prof.
Małgorzatę Myśliwiec, która przybliżyła założenia
programu względem współpracy uczelni
wyższych oraz mobilności studentów
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Ponadto, została zaprezentowana autorska
aplikacja mobilna służąca do koordynacji
wymian międzynarodowych YEMA - Youth
Exchange Mobile App, która powstała w ramach
partnerstwa strategicznego organizacji z Włoch i
Portugalii. Aplikacja powstała ze środków
programu Erasmus+.



29. października mieliśmy przyjemność organizować konferencję online pt.
"Architektura Śląska. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość." przy współpracy
z Klubem Lidera Rzeczypospolitej oddział Śląsk. W konferencji wzięli udział
specjaliści z zakresu architektury, historii regionu i promocji dziedzictwa
narodowego na Śląsku: Kamil Iwanicki, Przemysław Łukasik oraz Joanna
i Wojciech Małeccy. W trakcie konferencji eksperci omówili historię Śląska,
która miała niewątpliwy wpływ na urbanistykę i architekturę regionu oraz jego
kulturę i tradycje, które wciąż są aktualne  i pielęgnowane w naszym regionie.
Eksperci poruszyli również tematykę przyszłości regionu, możliwości jakie
posiada Śląsk, aby stać się w dłuższej perspektywie jednym z najbardziej
atrakcyjnych regionów Polski zarówno pod względem architektonicznym, jak
i strukturalnym.

KONFERENCJA ŚLĄSKA ARCHITEKTURA
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ANALIZA KONFLIKTU O GÓRSKI KARABACH

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach miał ogromną przyjemność poprowadzić
18. listopada br. transmisje live poświęconą  analizie konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem                
o Górski Karabach. Naszym gościem był Witold Repetowicz a rozmowę poprowadził Petros
Tovmasyan. Spotkanie odbyło się  w ramach Akademii Liderów Dyplomacji!



11 października mieliśmy ogromną przyjemność razem z Układem Sił
organizować debatę online między Przemysławem Żurawskim vel
Grajewskim, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego a Witoldem Repetowiczem,
ekspertem Defence24.pl oraz magazynu Układ Sił. Tematem dyskusji jest
wojna między Armenią i Azerbejdżanem, roli jaką w tym konflikcie odgrywa
Turcja i Rosja oraz jak powinien się zachować Zachód i Polska w obliczu tego
konfliktu.

WOJNA O GÓRSKI KARABACH
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Katowicach 

ul. Damrota 6 
40-022 Katowice 
tel. 579-632-319 
e-mail: rodm@rodm-katowice.pl 

Zespół Regionalnego Ośrodka Debaty
Międzynarodowej: 

Daria Szafarczyk 
Petros Tovmasyan 
Piotr Czarnojańczyk 
Robert Kłosowski

Zadan ie  dof inanso wane ze ś rodków

Ministerstwa Spraw Zagranicznych


