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ebaty z cyklu „Team Europe
goes Oxford” zostaną przeprowadzone w ośmiu polskich miastach: Białymstoku,
Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie, Słupsku, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu.
Krakowska odsłona wydarzenia odbędzie się w murach naszej Uczelni 27
maja 2015 roku, w Starej Auli (Budynek
Główny na kampusie UEK), o godzinie 16.00.
Pomysłodawcą i organizatorem cyklu jest Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce przy współpracy
portalu EurActiv.pl. Współorganizatorem debaty zorganizowanej na naszej
Uczelni jest Centrum Dokumentacji
Europejskiej przy Bibliotece Głównej
UEK. W roli ekspertów pełniących nadzór merytoryczny nad argumentacją
zespołów wystąpią dr hab. Aleksander
Surdej, prof. UEK i prof. dr hab. Janusz
Węc z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Temat debaty
Zgodnie z regulaminem cyklu „Team
Europe goes Oxford” dyskusja będzie
dotyczyć jednego z zaproponowanych
przez Komisję Europejską zagadnień.
Na naszej Uczelni studenci zmierzą
się z pytaniem: „Euro – czy państwom
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opłaca się przyjmować wspólną walutę?”. Jest to temat szczególnie ważny dla
Polski, która w traktacie akcesyjnym
zobowiązała się do wstąpienia do strefy euro, jednak ze względu na sytuację
gospodarczą nie określiła terminu tego
wydarzenia.
Pragniemy również przypomnieć,
że zespoły biorące udział w wydarzeniu
muszą przygotować argumenty zarówno popierające, jak i obalające korzyści
wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty. Losowanie stron debaty odbędzie
się dopiero po oficjalnym rozpoczęciu
wydarzenia, tj. 27 maja 2015 roku, przed
zgromadzoną publicznością.

zgadzam się z główną tezą debaty?”.
W ten sposób będzie można sprawdzić,
jak przekonywujące były argumenty
debatujących drużyn.
Kolejne głosowanie będzie dotyczyło
wyboru zespołu prezentującego lepszy
poziom dyskusji. Zwycięzca debaty zostanie ostatecznie wybrany na podstawie ocen jury oraz głosów publiczności.
Przypominamy, że nagrodą za zwycięstwo jest wyjazd studyjny do Brukseli,
połączony ze zwiedzaniem instytucji
europejskich!
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Szczegółowych informacji o debacie
wypatrujcie na plakatach, informujących o wydarzeniu, które pojawią się
Zgromadzona publiczność będzie na kampusie UEK na początku maja.
miała do wykonania ważne zadanie.
Dokładny regulamin oraz opis caW trakcie debaty odbędą się bowiem łego cyklu można znaleźć na stronach
trzy głosowania. Podczas pierwszego, portalu EurActiv.pl oraz Przedstawiw trakcie narady grup, publiczność zo- cielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
stanie poproszona o ustosunkowanie się
Serdecznie zapraszamy do obserdo pytania: „Czy zgadzam się z główną wowania na żywo zmagań debatujątezą debaty?”.
cych drużyn!
Drugie głosowanie nastąpi po zakończeniu dyskusji. Najpierw publiczność
Anna Tokarczyk
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zostanie poproszona o pisemną odpo(XURSHMVNLHMZ Krakowie
wiedź (na kartkach udostępnionych
%LEOLRWHND*ÊµZQD8(.
przez organizatorów) na pytanie: „Czy
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