Modelová konferencia 2013 – Rokovania prebehli bez väčších problémov, blíži sa stretnutie
akadémie s praxou, už tento piatok!
BRATISLAVA, 19. marec (FMV EU v Bratislave) – V pondelok 18. marca 2013 sa na pôde fiktívnej
medzinárodnej organizácie Fórum pre 21. storočie odohrali rokovania jednotlivých sekcií.
Výstupom rokovaní sú finálne dokumenty, ktoré boli zaslané odborníkom na príslušné
veľvyslanectvá, ministerstvá, či do medzinárodných organizácií. V piatok 22.marca 2013 sa stretnú
v živej diskusii študenti a zástupcovia organizácií. Témou budú výsledky rokovaní.
Pondelňajšie rokovania, ktoré prebehli na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave, boli náročné, ale úspešné. Trvali 9 hodín a zúčastnilo sa ich dokopy 33 delegátov za EÚ,
USA, ASEAN a Afganistan. Rokujúcimi boli študenti participujúci na projekte fakulty s názvom
Modelová konferencia. Ide o šiesty ročník podujatia, ktorého podstatou je simulácia rokovaní na
témy aktuálnych medzinárodných problémov: obchodovanie s emisiami; medzinárodná migrácia
a vízová politika; humanitárna a rozvojová pomoc pre Afganistan.
Študenti sa na rokovania po odbornej aj praktickej stránke pripravovali dva semestre. K rokovaniam
zasadli v sekciách podľa jednotlivých tém, aby sa dohodli na finálnom znení dokumentov. Svoje
memorandá a medzinárodné dohody následne zaslali odborníkom v daných oblastiach.
V piatok ich úsilie vyvrcholí. Finálne rokovanie študentov s expertmi, ktorými sú zástupcovia
z veľvyslanectiev, ministerstiev a medzinárodných organizácií, zhodnotí kvalitu výstupov z rokovaní
a bude previerkou organizačných schopností študentov. Výsledkom piatkovej konferencie môže byť
implementácia navrhovaných riešení študentov do reálnych politík.
Okrem delegátov v jednotlivých sekciách, študenti piateho ročníka FMV pracujú aj na celkovom
organizačnom zabezpečení konferencie, komunikujú s médiami a sponzormi. Navyše spolupracujú so
študentmi tlmočníctva a prekladateľstva, ktorí budú simultánne tlmočiť konferenciu do svetových
jazykov a mladými filmármi, ktorí z projektu pripravujú dokumentárny film. Projekt Modelovej
konferencie nie je teda len výborným prepojením štúdia s praxou, ktoré je v oblasti medzinárodných
vzťahov celkom unikátne, ale aj impulzom pre spoluprácu fakúlt s rôznorodým zameraním.
Informácie poskytla Andrea Cepláková, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Viac
informácií o projekte na www.negociacie.euba.sk alebo Facebooku Modelová konferencia FMV.
(tlačová správa je voľne šíriteľná)

Inovatívny interaktívny vzdelávací projekt vo forme simulácií série rokovaní „Modelová konferencia“
vznikol v roku 2007 z iniciatívy Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Do učebného plánu
je zaradený ako voliteľný predmet pod názvom Negociácie v diplomatickej praxi. Cieľom projektu je
naplnenie potreby rozvíjania procesov aktívneho učenia a zavádzania inovatívnych metód výučby
v oblasti hospodárskej diplomacie a medzinárodných vzťahov. Do projektu sú zapojení aj študenti
Filozofickej fakulty UK v Bratislave – mladí nádejní tlmočníci a prekladatelia. Dlhodobým
spoluorganizátorom projektu je mimovládna organizácia Euroatlantické centrum, za podpory
spoločnosti Lenovo, Grafton, Enel, DHL a Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

