
Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH” w roku akademickim 2022/2023 pod 

honorowym patronatem JM Profesora Piotra Wachowiaka  

Szanowni Państwo,  

Z nowym rokiem akademickim mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa 

w VII webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH” –  

„Rok 2022 - Europejski Rok Młodzieży-  

wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a baliście się zapytać” . 

Kiedy?  21.11. 2022 w poniedziałek, godz. 15-16 on line via Ms Teams (link 

zostanie Państwu przesłany). 

Naszymi gośćmi będą pan Bartłomiej Balcerzyk, zastępca dyrektora 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  w Polsce oraz pani Kinga Schlesinger 
z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. 
 

A skoro  o młodzieży mowa, to tym razem – prowadzić rozmowę będą: pani Julia 

Mielczarek z SKN Spraw Zagranicznych i pan Adrian Zontek, przewodniczący 

SKN Spraw Zagranicznych 

Porozmawiamy o dotyczą możliwościach włączenia się przez młodych w działania na rzecz UE, o tym, 
co UE oferuje młodych, o programach wsparcia różnych inicjatyw, m.in. Team Europe Junior.   
Pragnę przypomnieć, że celem cyklu jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności aktualnej 

problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z najnowszymi wynikami 

badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi. SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, 

kształci przyszłych liderów gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz 

coraz aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Gościć będziemy 

naszych absolwentów i kadrę akademicką, którzy pracują w unijnych instytucjach. Rozbudowana i 

rozległa sieć naszych absolwentów to nasz wielki kapitał społeczny, budujący rozpoznawalność i 

wizerunek naszej uczelni.  

O osiągnięcia, wyzwania, aktualne tematy debat toczących się na europejskim forum będziemy pytać 

tych, którzy znają UE od wewnątrz, będą oni mogli zatem najpełniej nam tę perspektywę przybliżyć 

Plan webinarium:  

15.00 – powitanie  uczestników przez dr hab., prof. SGH Małgorzaty Molędy-Zdziech; 

przedstawienie sylwetki pana Bartłomieja Balcerzyka i pani Kingi Schlesinger 

15.10 – wprowadzenie do problematyki pan Bartłomiej Balcerzyk i pani Kinga 

Schlesinger 

15.40 – pytania od uczestniczek i uczestników – prowadzenie pani Julia Mielczarek i 

pan Adrian Zontek 

16.00 – zamknięcie webinarium  

Formuła webinaru umożliwi Państwu aktywne i bezpieczne uczestnictwo, mimo 

pandemicznej rzeczywistości.  

Zapraszamy i czekamy na Państwa. 


