MIĘDZYWYDZIAŁOWE
KOŁO NAUKOWE
STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ

członkowie i sympatycy
koła na jednym z naszych
pierwszych spotkań

nauka

„Podróż na tysiąc mil, zaczyna się od jednego kroku” Konfucjusz

Misja:
Jesteśmy
grupą
młodych,
aktywnych
ludzi,
zainteresowanych
kulturą,
gospodarką, sztuką i filozofią Azji
Wschodniej. Swoimi działaniami
chcemy
poszerzyć
naszą
wiedzę i wspierać idee dialogu
międzykulturowego.

Potencjał:

Dzisiaj
zrzeszamy
już
ponad
siedemdziesięciu
członków z różnych wydziałów
Uniwersytetu, głównie adeptów
ekonomii,
prawa
i
nauk
społecznych.

Niebagatelne znaczenie
dla działań naszego koła ma
współpraca z Centrum Studiów
Azji Wschodniej UG.

organizacja

kultura

Obie
wspomniane
jednostki organizacyjne są ze
sobą
trwale
związane.
Przewodniczący Centrum staje
się automatycznie opiekunem
Koła.
Dzięki tej współpracy nasi
członkowie mogą korzystać z
wiedzy
i
doświadczenia
profesorów
zrzeszonych
w
CSAW UG.

fot. Sylwester Ciszek

Działamy dopiero od
dwóch
lat,
ale
dzięki
konsekwencji i zdecydowaniu
naszych członków, staliśmy się
jednym z największych kół
naukowych na Uniwersytecie
Gdańskim.

W naszych działaniach
kierujemy
się
zasadą
dobrowolności.
Profil
naszej
działalności
jest
szeroki,
namawiamy naszych członków,
żeby każdy brał z naszych
działań to co jego interesuje.
Nasi członkowie są z zasady
indywidualistami, mają swoje
cele, jesteśmy po to żeby
pomóc im je realizować.

rozrywka

sprawozdanie z działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Mikołaj, członek naszego koła na
spotkaniu z Michałem Pauli (skazanym na
dwunastokrotną karę śmierci w Tajlandii)
Mikołaj zorganizował to spotkanie wraz z
koleżanką Agatą.

Wiedza:

Umiejętności:

Studenci należący
do
Koła
zdobywają
wiedzę
dotyczącą
gospodarki, prawa, kultury
i filozofii państw
Azji
Wschodniej,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
tzw.
tygrysów azjatyckich tzn.
Chin,
Japonii,
Korei,
Singapuru i innych.
Spotykają się ze
specjalistami
w
danej
dziedzinie: pracownikami
naukowymi, praktykami,
podróżnikami i autorami
książek.

Członkowie
koła
zdobywają doświadczenie
pracy
w
zespole,
organizacji
wydarzeń
kulturalnych
oraz
funkcjonowania
w
sformalizowanym
otoczeniu
administracji
akademickiej.
Uczą się również
pisania
artykułów
naukowych.
Centrum
Studiów Azji Wschodniej
UG umożliwia członkom
Koła publikowanie prób
studenckich w zeszytach
Gdańskie
Studia
Azji
Wschodniej.

Kompetencje społeczne:

fot. Sylwester Ciszek

Członkowie naszego koła uczą
się tolerancji, empatii i otwartości
wobec przedstawicieli obcych kultur.
Mają okazje zweryfikować swoje
poglądy, dzielić się swoimi pasjami, oraz
zadawać pytania o to co jest
uniwersalne w człowieku, a co
nabywamy razem z kulturą.

Monika, członkini naszego koła wraz ze studentami z Harbinu, którymi
zajmowała się w trakcie ich kilkumiesięcznego pobytu w trójmieście.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej,
zeszyty w których członkowie
naszego koła publikują próby
studenckie.

Marta, członkini naszego koła, która brała udział w pierwszym
tłumaczeniu Konstytucji CHRL na język polski. Na zdjęciu w trakcie
rocznego stypendium w Chinach.

sprawozdanie z działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

Władze koła:

Największe sukcesy naszego Koła:
2012

opiekun Koła:
prof. UG dr hab.
Kamil Zeidler
(wydział prawa)
prezes Koła:
Sylwia Peliksze
(wydział ekonomiczny)
członkowie zarządu:
Katarzyna Podhorska
(wydział filologiczny)
Karol Malinowski
(wydział ekonomiczny)
Karol Sywec
(wydział ekonomiczny)
Rafał Błażyński
(wydział ekonomiczny)
Mateusz Orłowski
(wydział nauk społecznych)
Karolina Szew
(wydział oceanografii)

Zapraszamy na naszą
stronę internetową:
http://csaw.ug.edu.pl/
pl/miedzywydzialowe_
kolo_naukowe_studio
w_azji_wschodniej/

1. Dyskusja dotycząca sytuacjii w Korei Płn po śmierci
Kim Dzong Ila.
2. Współorganizacja obchodów Chińskiego Nowego Roku
na UG.
3. Spotkanie z Michałem Pauli- skazanym na
dwunastokrotną karę śmierci w Tajlandii, autorem książki
„12 x śmierć” .
4. Pomoc w organizacji Festiwalu Made In Azja 2012.
5. Spotkanie z Le Tan Sitek- autorką książek o Wietnamie.
6. Zebranie koła dotyczące sztuk walk uprawianych przez
naszych członków.

2013
1. Współorganizacja obchodów Chińskiego Nowego Roku
na UG.
2. Spotkanie z Jego Ekscelencją Makoto Yamanaka
Ambasadorem Japonii.
3. Finisaż wystawy obrazów Edwarda Kajdańskiego w
Bibliotece Głównej UG.
4. Promocja książki Edwarda Kajdańskiego „Wspomnienia z
mojej Atlantydy”.
5. Spotkania tematyczne prowadzone przez członków
naszego koła.

„Podróż na tysiąc mil, zaczyna się od jednego kroku” Konfucjusz
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A jest jeszcze wiele do zrobienia…

