
Kolegium Stosunków Miêdzynarodowych

Zgodnie z ustaw¹ o Polskim Instytucie Spraw Miêdzynaro-
dowych do celów jego dzia³ania nale¿¹ m.in. doskonalenie
zawodowe osób wykonuj¹cych zadania w zakresie stosun-
ków miêdzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej (art. 2 pkt 3 ustawy) oraz upowszechnianie
wiedzy z dziedziny wspó³czesnych stosunków miêdzyna-
rodowych (art. 2 pkt 4 ustawy) – patrz www.pism.pl.

Po uzyskaniu 22 marca br. przez Instytut statusu najemcy
i jedynego u¿ytkownika budynku przy ul. Wareckiej 1a i po-
wstaniu tym samym warunków do osi¹gniêcia wymienio-
nych celów ustawowych dyrektor Instytutu utworzy³ Ko-
legium Stosunków Miêdzynarodowych (KSM) jako instytu-
tow¹ jednostkê organizacyjn¹ do spraw (1) doskonalenia
zawodowego osób wykonuj¹cych w administracji publicznej
zadania w zakresie stosunków miêdzynarodowych i polityki
zagranicznej oraz (2) upowszechniania wiedzy o sprawach
miêdzynarodowych.

KSM zainauguruje sw¹ dydaktyczn¹ dzia³alnoœæ w paŸ-
dzierniku br., otwieraj¹c Studium Polityki Zagranicznej. Wios-
n¹ przysz³ego roku zaczn¹ dzia³aæ kolejne kierunki. Rozpo-
czêty zostanie te¿ program maj¹cy na celu wykorzystanie do-
œwiadczenia dyplomatów pozostaj¹cych poza s³u¿b¹ czynn¹.

Kursy prowadzone bêd¹ w cyklu rocznym – od paŸdzierni-
ka do czerwca – dwa semestry po 120 godzin lekcyjnych.
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w œrody i czwartki, w godzinach
popo³udniowych i wieczornych. Szczegó³owe zasady zalicze-
nia kursów ustal¹ kierownicy kursów na pocz¹tku zajêæ.
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Œwiadectwem ukoñczenia Studium bêdzie Dyplom Kole-
gium Stosunków Miêdzynarodowych.

O przyjêcie mog¹ ubiegaæ siê osoby, które s¹ pracownikami
administracji publicznej, posiadaj¹ dyplom ukoñczenia wy¿-
szych studiów magisterskich (dowolny kierunek) i s¹ gotowe
wnieœæ op³atê za kursy. Termin rozpoczêcia i warunki rekrutacji
na Studium Polityki Zagranicznej zostan¹ og³oszone 19 kwiet-
nia, w prasie oraz na stronie internetowej www.pism.pl. Limit
przyjêæ wynosi 30 osób, o przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³o-
szeñ. Pierwszeñstwo maj¹ osoby niezatrudnione w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, które 1 paŸdziernika 2004 r. nie
ukoñczy³y 30 lat. Wszystkie osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie
zostan¹ pisemnie powiadomione o decyzji Komisji Rekruta-
cyjnej w terminie do 14 czerwca 2004 r.

Studium Polityki Zagranicznej

Kurs I. Polityka zagraniczna RP. Kierownik kursu: prof. dr
hab. Adam Daniel Rotfeld. Wyk³adowcy: Kierownik kursu
oraz zaproszeni przez niego urzêdnicy, dyplomaci, pracow-
nicy nauki, politycy.

Kurs II. Polska w Unii Europejskiej. Kierownik kursu:
dr Jaros³aw Pietras. Wyk³adowcy: Kierownik kursu oraz za-
proszeni przez niego urzêdnicy, dyplomaci, pracownicy
nauki, politycy.

Kurs III. Historia polskiej polityki zagranicznej. Kierownik
kursu: prof. dr hab. W³odzimierz Borodziej. Wyk³adowcy: Kie-
rownik kursu oraz zaproszeni przez niego pracownicy nauki.

Kurs IV. Kszta³towanie polityki zagranicznej. Kierownik
kursu: dr hab. Ryszard Stemplowski. Wyk³adowcy: Kierow-
nik kursu oraz zaproszeni przez niego urzêdnicy, dyplomaci,
pracownicy nauki, politycy.
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