GLOBSEC otvára novú spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
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Mimovládna organizácia GLOBSEC v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici zakladá
medzinárodné vzdelávacie centrum GLOBSEC Academy Centre. Táto inštitúcia bude z výnimočných
talentov vychovávať novú generáciu expertov a analytikov.
Medzinárodná konferencia GLOBSEC je už desať rokov uznávanou platformou pre najvýznamnejších
politikov, diplomatov a stratégov, ktorí raz za rok v Bratislave hľadajú odpovede na závažné bezpečnostné
otázky. Vo svojej druhej dekáde chce GLOBSEC poskytovať svoje vlastné analýzy a vzdelávať novú
generáciu špičkových zahraničnopolitických a bezpečnostných expertov. GLOBSEC Academy Centre
nadviaže na dlhoročnú spoluprácu organizátorov GLOBSEC-u s akademickou pôdou. „Našou ambíciou je
vyhľadávať a spájať perspektívnych mladých ľudí a vychovávať z nich špičkových expertov,“ vysvetľuje
Martina Šinkovičová, projektová manažérka GLOBSEC Academy Centre. Sídlo akadémie bude na pôde
Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorej absolventmi je veľká časť organizátorov
konferencie GLOBSEC. „GLOBSEC Academy Centre bude stáť na štyroch obsahových pilieroch, ktoré dnes
dominujú aj práci analytikov v GLOBSEC-u. Sú nimi obrana a bezpečnosť, energetika, budúcnosť Európy
a európske susedstvo,“ vysvetľuje Róbert Vass, prezident organizácie GLOBSEC. Pôsobnosť GLOBSEC
Academy Centre sa neobmedzí iba na Slovensko, cieľom je vytvoriť komunitu študentov a mentorov
z medzinárodného prostredia.
„V slovenských podmienkach ide o jedinečnú kreatívnu iniciatívu, ktorá prináša nové príležitosti pre
prepojenie akademickej sféry s praxou v oblasti medzinárodných vzťahov a je ďalším dôkazom kvality,
vitality, dynamiky a pozitívnej energie talentovaných študentov a absolventov Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB,“ komentuje profesor Peter Terem, prodekan pre vedu a výskum Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.
Pre GLOBSEC nie je práca s mladými ľuďmi novinkou. Konferencia už niekoľko rokov organizuje paralelné
podujatie GLOBSEC Young Leaders‘ Forum, na ktorom sa stretávajú mladí analytici, novinári, lídri či
zakladatelia organizácií.
Ivan Korčok, štátny tajomník rezortu diplomacie a splnomocnenec vlády pre predsedníctvo SR v Rade EÚ,
ocenil víziu budovania expertízy u mladých ľudí, ktorí sú aktívni v oblasti medzinárodných vzťahov.
„Prepojenie osvedčenej značky GLOBSEC s akademickou pôdou má potenciál vyprodukovať novú
generáciu expertov, ktorí sa v budúcnosti môžu spolupodieľať na tvorbe zahraničnej politiky SR aj z
prostredia štátnej správy,“ uviedol.

