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Skierowany jest do wszystkich tych, którzy stoją przed 
koniecznością stałego pogłębiania wiedzy na temat 
współczesnego świata, kompetencji miękkich i stosun-
ków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, euro-
pejskim i światowym. 

Inicjatywa edukacyjna skierowana jest do urzędników 
administracji państwowej, samorządowej, działaczy po-

prywatnych jak i publicznych, studentów wiążących swoją 
karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach 
międzynarodowych działających w Polsce i za granicą. 

Innowacyjny program obejmuje zarówno zajęcia z pro-
tokołu dyplomatycznego, etykiety biznesowej i towarzy-
skiej, warsztaty z zakresu sztuki komunikowania i kom-
petencji miękkich oraz kulturowe obrazy świata. 

Słuchacze mają okazję szkolić swoje umiejętności po-
trzebne do pracy w instytucjach państwowych, korpora-
cjach, organizacjach, wszędzie tam, gdzie kompetencje 
społeczne są niezbędne do skutecznej komunikacji.

Projekt Akademia Dyplomacji 



Do projektu przystąpiło aż 46 ekspertów, wybitnych 
specjalistów i autorytetów w swoich dziedzinach:
 
dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego; 
Marek Korowajczyk – dyrektor Departamentu Spraw 
Zagranicznych; Artur Kucharski – Starszy Sekretarz 
Komisji Spraw Zagranicznych, Kancelaria Sejmu, 
członek Komisji Spraw Zagranicznych; 
Anna Krasuska – Konsul Honorowa Francji 
w województwie śląskim, z siedzibą w Katowicach; 
Marek Plura – poseł do Parlamentu Europejskiego; 
dr Ilona Kanclerz – jedna z najbardziej wpływowych
kobiet regionu śląskiego, w 2005 roku uhonorowana
statuetką dla Kobiety Sukcesu, artystka intermedialna 
i projektantka mody; dr Jerzy Gorzelik – polski 
działacz samorządowy związany z Górnym Śląskiem, 
historyk sztuki i wykładowca akademicki. 
Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, od 2010 
do 2013 członek zarządu województwa śląskiego; 
dr Oksana Jacyszyna; dr Marek Migalski; 

dr Andrzej Szteliga

prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, dr Krystian 
Dudek, dr Bohdan Dzieciuchowicz, Aleksandra 
Holewa, Beata Piwowarczyk, Anna Wietrzyk 

Protokół dyplomatyczny i etykieta

Sztuka komunikowania



dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, prof. dr hab. Jolanta 
Tambor, dr hab. Konrad Szcześniak, dr Renata 
Jankowska, Adam Antoniewicz, Chang Il You, Olga 
Chomątańska, Giga Gogosashvili, Magdalena Knapik, 
Gvantsa Kobakhidze, Anna Gałęziowska-Krzystolik, 
Akylai Abylkadyr Kyzy, Adriana Loiodice, Natalia 
Moiseienko, Rosalba Satalino, Agnieszka Słomian

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, dr hab. prof. Tomasz 
Nawrocki, dr hab. Maciej Kurcz, dr hab. Tomasz 
Młynarski, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, dr Piotr Bajor, 
dr Joanna Gocłowska-Bolek, Tomasz Okraska, 
dr Arkadiusz Płonka, dr Karolina Wojtasik

Dodatkowym atutem są zajęcia językowe, które maja 
na celu zwiększenie umiejętności komunikowania się 
w świecie biznesu. Zajęcia mają charakter praktyczny, 
uczą swobodnego komunikowania.

Program trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się na 
Uniwersytecie Ślaskim w formie dwudniowych zjazdów 
trwających od soboty do niedzieli, raz w miesiącu.

Kulturowe obrazy świata

Wykłady specjalizacyjne

Zajęcia językowe

Czas trwania

Język angielski lub francuski (nieobowiązkowe)



•  Ukończony trzeci rok studiów (dyplom lub 
   zaświadczenie), 
•  

Rekrutacja do IV edycji prowadzona jest do 
12 października a o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń, złożenie wszystkich wymaganych 
dokumentów oraz dokonanie wpłaty.

•  Należy wypełnić formularz dostępny na stronie: 
   akademiadyplomacji.us.edu.pl/rekrutacja
•  Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę 

   lub zaświadczenie ukończenia trzeciego roku studiów 
   – dokumenty do wglądu komisji rekrutacyjnej)
•  Po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej
   należy uiścić opłatę w wysokości: 1700 zł (dokonanie
   wpłaty z góry za cały rok), 2000 zł (wpłata w ratach:
   I rata: 1400 zł, II rata: 600 zł / do 5 lutego) 
•  Warsztaty językowe (nieobowiązkowe) 150 zł semestr

Opłatę prosimy wpłacać na konto: 
Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12 40-007 Katowice 
PL 93 1050 1214 1000 0023 9954 1560 
z dopiskiem DYPLOMACJA

Kryteria przyjęcia i rekrutacja

Procedura rekrutacji

Termin rozpoczęcia zajęć to druga połowa października

www.akademiadyplomacji.us.edu.pl
www.facebook.com/akademiadyplomacji



www.akademiadyplomacji.us.edu.pl
www.facebook.com/akademiadyplomacji

Więcej informacji


