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Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie, 
 
 
 
 

każdy z nas podjął kiedyś decyzję o aplikowaniu na studia doktoranckie do Europejskiego 

Instytutu Uniwersyteckiego (EUI – European University Institute) i nikt z nas tej decyzji nie 

żałuje. Instytut jest miejscem, w którym wysoki poziom nauczania łączy się z możliwością 

dyskutowania o nurtujących nas problemach z czołowymi przedstawicielami nauk 

ekonomicznych, historycznych, politologicznych, prawnych i socjologicznych. Możemy 

również uczestniczyć w wymianach zagranicznych oraz w międzynarodowych programach 

badawczych. Naszym głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i 

przygotowanie pracy doktorskiej na jak najwyższym poziomie. Stypendium rządu polskiego 

sprawia, że możemy liczyć na 4 lata naukowej swobody i jak mówi Prezydent EUI, prof. J.H.H. 

Weiler – mieć czas na czytanie i myślenie. No i oczywiście na cieszenie się pięknem Florencji. 
 

Międzynarodowa renoma EUI, jak również opisane powyżej fakty sprawiają, że absolwenci 

Instytutu  są  świetnie  przygotowani  do  podjęcia  pracy  po  zakończeniu  studiów 

doktoranckich. 
 

Fakt, że jesteśmy zadowoleni z naszego pobytu we Florencji, skłonił nas do przygotowania 

dla Ciebie krótkiego przewodnika „Droga na EUI”. Nie gwarantuje on co prawda, że z 
pewnością dostaniesz się na EUI, jesteśmy jednak przekonani, że poradnik może ułatwić Ci 

przygotowanie dobrego projektu badawczego, który pomoże Ci trafić na rozmowę 
kwalifikacyjną, a następnie na same studia. 

 

Już teraz zachęcamy Cię do spróbowania swoich sił w procesie rekrutacyjnym prowadzonym 

przez EUI, życzymy powodzenia i w razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z 

nami. Adres mailowy znajdziesz na końcu niniejszego „przewodnika”. 
 
 
 

Członkowie Polish Committee działającego w EUI 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy poradnik zawiera porady obecnych polskich studentów EUI, napisane w oparciu o 
ich osobiste doświadczenia zdobyte w procesie rekrutacji. 

Mimo dołożonych starań do jak najlepszego jego przygotowania, autorzy nie mogą 
zagwarantować, że zastosowanie się do tych porad zapewni kandydatom przyjęcie na EUI. 

Poradnik powstał wyłącznie z inicjatywy polskich studentów EUI, a władze Instytutu nie 
ponoszą odpowiedzialności za trafność zawartych w nim informacji. 
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1. Czym jest Europejski Instytut Uniwersytecki? 
 
 
 
 

Europejski  Instytut  Uniwersytecki  jest  organizacją  międzynarodową,  powołaną  do  życia  w  
1972 roku przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich. Celem tej unikatowej 
jednostki naukowej jest kształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz 
prowadzenie  zaawansowanych  badań  naukowych  w  dziedzinach,  które  są szczególnie 
ważne dla rozwoju Europy. 

 

EUI prowadzi czteroletnie studia doktoranckie oraz staże podoktorskie w ramach Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies oraz Max Weber Programme, który jest największym 
tego typu programem na świecie. Instytut składa się z czterech departamentów: Nauk 
Politycznych i Społecznych, Ekonomii, Prawa oraz Historii i Cywilizacji, a doktorat w nich 
uzyskany należy do najbardziej cenionych w Europie i na świecie. Co roku o około 150 
miejsc dostępnych w programie studiów doktoranckich ubiega się ok. 1700 kandydatów. 

 

Na  EUI  pracuje  ponad  1000  osób  z  60  krajów.  Prowadzone  przez  nich  badania  mają 
charakter transnarodowy i interdyscyplinarny. Pod tym względem jest to instytucja 
nawiązująca  do  najlepszych  renesansowych  tradycji  Florencji.  Od  1986  roku  na  EUI 
mieszczą się ponadto Historyczne Archiwa Unii Europejskiej. 

 

Na  EUI  odbywa  się   ogromna  (imponująca)   liczba   seminariów,  debat,  konferencji  i 
wykładów, w których udział biorą osobistości ze świata nauki i polityki, dziennikarze i 
intelektualiści oraz urzędnicy instytucji unijnych. Co roku EUI organizuje kilkudniową 
konferencję The State of the Union, gdzie Przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza 
przemówienie o „kondycji” i aktualnych wyzwaniach Unii Europejskiej. 

 

Polska zaczęła współpracę z EUI w 2000 roku. Pięć lat później, tj. z chwilą, gdy Sejm 
ratyfikował Konwencję ustanawiającą Europejski Instytut Uniwersytecki, Polacy uzyskali 
możliwość odbywania tutaj studiów doktoranckich. Polska posiada swe przedstawicielstwo 
w Wysokiej Radzie (High Council), w której reprezentowane są państwa---strony Konwencji i 
która jest organem zarządzającym Instytutem, jak również współfinansuje Instytut. Rząd RP 
finansuje także stypendia dla polskich doktorantów, które wynoszą obecnie 1250 euro 
miesięcznie. Stypendium przyznawane jest automatycznie po przyjęciu na studia 
doktoranckie. 
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2. Rekrutacja  
 
 

Rekrutacja dzieli się na kilka etapów. 
 

Nie na wszystkie będziesz miał pełen wpływ. 
 
 
 

I etap 
 

(w „przewodniku” skupimy się na nim szczególnie) 
 

Aplikacja  ---  do  31  stycznia  2014.  Prześlij  swoją  aplikację.  To  na  jej  podstawie  do  połowy  
marca EUI decyduje, kogo zaprosić na kwietniowe rozmowy kwalifikacyjne. 

 
 
 

II etap 
 

Rozmowy  kwalifikacyjne  odbędą  się  pomiędzy  31  marca  a  4  kwietnia  2014.  Każda  trwa  ok.  
30 minut. Komisja składa się zazwyczaj z 3 profesorów, potencjalnego promotora 
zainteresowanego Twoją osobą (lub ---    co jest możliwe ---    kilku) i przedstawiciela studentów. 
Masz, w zależności od departamentu, od 5 do 10 minut na prezentację swojego projektu, 
następnie przez 20 minut odpowiadasz na pytania komisji. Ostatnie kilka minut to czas na 
Twoje pytania. 

 
 
 

III etap 
 

Decyzja  o  przyjęciu  –  zapada  zazwyczaj  do  końca  kwietnia.  Gdy  ją  otrzymasz  musisz  
potwierdzić chęć studiowania na EUI, a także dostarczyć brakujące dokumenty.  

 
 
 
 
 

3. Kilka porad natury ogólnej 
 
 

Być może masz już za sobą pewne doświadczenia związane z uczestnictwem w procesie 
rekrutacji na studia doktoranckie. To dobrze. W kolejnych punktach niniejszego rozdziału 
postaramy się przedstawić informacje związane z tą procedurą w Instytucie. Jeśli takich 
doświadczeń nie masz, z pewnością znajdziesz tutaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. 

 
 
 

1)      Nie musisz być magistrem 
 
 
 

Na  EUI  może  aplikować  osoba,  która  jest  na  ostatnim  roku  studiów  magisterskich.  W  tym  
wypadku,    przyjęcie    na    studia    doktoranckie    będzie    uwarunkowane    przedłożeniem   
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dyplomu magistra. 
 

Możesz  też  aplikować  na  roczne  studia  magisterskie  na  wydziale  prawa  (tzw.  LL.M.).  
Więcej na ten temat znajdziesz w opisie wydziału prawa. 

 
 
 

2)      Określ swój obszar badawczy, czyli: gdzie się poruszam 
 
 
 

Szczegółowy temat jesteś w stanie dopasować do promotora, jednak wcześniej musisz 
sobie  odpowiedzieć  na  pytanie,  co  w  ogóle  Cię  interesuje.  Możesz  wybrać  temat  z 
dziedziny, która nie leży w sferze Twoich zainteresowań, ale najprawdopodobniej będzie to 
nie tylko męka dla Ciebie, ale też nie będziesz autentyczny podczas prezentacji. Zastanów 
się, co jest dla Ciebie ważne, co sprawi Ci przyjemność, gdy będziesz mógł to zbadać. Ze 
swoim projektem badawczym spędzisz sporo czasu, szkoda gdybyście „znielubili” się już na 
wstępie. W skrócie – zdecyduj, czy chcesz zajmować się migracją, edukacją, demokracją, 
religią  w  polityce,  makro---  czy  mikroekonomią,  którą  epoką  historyczną  lub  dziedziną 
prawa. A potem... rozpocznij badania! 

 
 
 

3)      Znajdź promotora, czyli: poznaj swój przyszły departament 
 
 
 

Określiwszy tematykę, która Cię interesuje, zanim przystąpisz do pisania projektu 
badawczego („research proposal”), znajdź czas na przeczytanie informacji dotyczącej kadry 
wybranego przez Ciebie wydziału. Dowiedz się, jakie są ich zainteresowania, nad czym w 
tym roku pracują. Dzięki temu będziesz w stanie określić, czy temat Twoich przyszłych 
badań odpowiada profilowi wydziału. Co więcej, już wtedy będziesz wiedział, czy w 
Instytucie znajduje się profesor, który mógłby zostać Twoim promotorem. Nawet jeśli Twój 
temat i pytanie badawcze nie mają sobie równych, nie zostaniesz przyjęty w szeregi EUI, 
jeśli w konkretnym wydziale nie ma osoby, która mogłaby otoczyć Twój projekt 
profesjonalną opieką naukową. 

 
 
 

4)       Przygotuj swój projekt, czyli zacznij pisać „research proposal”  
 
 
 

Szczegółowe   informacje   znajdziesz   w   dalszej   części   przewodnika   oraz   na   stronie   z  
informacjami aplikacyjnymi dla każdego z departamentów. 

 

Projekt   nie   powinien   być   długi.   Górną   granicą   jest   5   stron   A4.   Temat,   krótkie 
wprowadzenie, w którym wyszczególnisz, co najbardziej interesuje Cię w tej dziedzinie i 
dlaczego uważasz że jest to ważne. Pytania badawcze (od jednego do trzech), hipoteza 
badawcza  (dobrze  ją  mieć  –  na  przykład  na  wydziale  prawa  jest  wymagana),  krótkie 
przedstawienie  stanu  badań  w  danej  dziedzinie  oraz  dołączenie  bibliografii  (kilkanaście  
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pozycji)  w  zupełności  wystarczą. Pamiętaj, że  profesorowie  mają  do  przejrzenia  sporą 
liczbę aplikacji z różnych krajów. Często tytuł, pierwsze pół strony, albo nawet pierwsze 
zdania  sprawią,  że  to  właśnie  Twój  projekt  zapadnie  im  w  pamięć  i  zaproszą  Cię  na 
rozmowę. 

 

Ważny  jest  również  kilkuset  znakowy  abstrakt,  o  umieszczenie  którego  poproszą  Cię  w  
formularzu aplikacyjnym, a więc poza samym „research proposal”. 

 
 
 

5)      Skonsultuj się, czyli nie bój się pytać 
 
 
 

Rozmawiaj z  profesorami ze swojej uczelni, kolegami ze studiów i osobami, o których 
wiesz, że mogą Ci pomóc. Konsultacje będą Ci towarzyszyły przez cały okres studiów na 
EUI. Są ważne, to istota studiowania i wymiany myśli. Konsultuj merytorykę, pomysł, 
hipotezy i pytania badawcze.  Spróbuj również skontaktować się z obecnymi doktorantami 
Instytutu,  których  adresy  znajdziesz  na  jego  stronie  internetowej.  Gdy  skończysz  pisać  
„research  proposal”,  pokaż  go  osobie,  dla  której  angielski  jest  językiem  ojczystym  lub  
swojemu nauczycielowi. Nawet jeśli słabiej mówisz po angielsku, pisemna wersja Twojego  
projektu badawczego powinna być przygotowana jak najlepiej. 

 
 
 

6)      Formularz zgłoszeniowy, czyli: jak to zrobić 
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy jest intuicyjny i prowadzi Cię krok po kroku. Wcześniej dowiesz 
się, jakich dokumentów będziesz potrzebował w celu wypełnienia formularza. Skompletuj 
je jak najszybciej. Niektóre możesz zebrać od razu (wykazy ocen, dyplomy studiów, 
certyfikaty językowe), wszystkie zeskanuj możliwie szybko, tak, żebyś mógł skupić się na 
przygotowaniu projektu badawczego i zdobyciu listów polecających. Oba mogą zostać 
przygotowane przez polskich profesorów. Dobierz je tak, aby zainteresowania badawcze 
polecających Cię naukowców również, przynajmniej częściowo, pokrywały się z tymi, które 
opisałeś w projekcie. Dobrze, jeśli wybrani przez Ciebie profesorowie są znani w swojej 
dziedzinie nie tylko w Polsce.  

 
 
 

7)       Wyślij aplikację!  
 
 
 

Tylko tyle i aż tyle. Pamiętaj jednak, żeby skompletować wszystkie potrzebne dokumenty 
odpowiednio wcześniej. Termin wysłania dokumentów upływa 31 stycznia, ale dobrze, 
żebyś  wszystko  miał  dopięte  na  tydzień  przed  tym  terminem  (lub  nawet  wcześniej). 
Zapewni   Ci   to   czas   na   drobne   poprawki,   a   przynajmniej   oszczędzi   nerwów   w 
organizowaniu wszystkiego na ostatnią chwilę. Zresztą, nasze doświadczenie wskazuje, że i  
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tak praktycznie do samego końca będziesz starał się poprawić swój projekt badawczy. I nic  
w tym złego, dobrze poświęcić mu nieco więcej czasu. 

 
 
 

8)      Nie zrażaj się, czyli: ile razy można próbować 
 
 
 

Nie udało się tym razem? Nie przejmuj się i spróbuj za rok. Naprawdę warto, a 
doświadczenie,  które udało  Ci  się  zdobyć  przy  pisaniu  pierwszej  aplikacji  z  pewnością 
przyda  się  przy  drugim  podejściu.  Dość  powiedzieć, że  osoby,  które aplikowały nawet 
trzykrotnie, są teraz profesorami.  

 

Dobrze, jeśli nie stracisz kontaktu ze środowiskiem akademickim. Warto zaangażować się 
w pracę naukową w dziedzinie, której dotyczy Twój projekt badawczy.  Zyskasz kontakty z 
profesorami, którzy mogą pomóc Ci przy kolejnym podejściu. Profesorowie z pewnością 
pomogą  Ci  zauważyć słabsze strony Twojego projektu, dzięki  czemu będziesz mógł go 
ulepszyć.  

 

Jeżeli masz wrażenie, że możesz poprawić swoją znajomość języka angielskiego ---   zrób to! 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Porady szczegółowe 

 
 
 

Przybliżymy Ci cztery departamenty działające na EUI. Pamiętaj, że ukończone przez Ciebie 
studia nie determinują departamentu, na którym będziesz mógł prowadzić badania w 
Instytucie. Zdarzają się ekonomiści studiujący nauki społeczne i polityczne, lub filolodzy 
studiujący historię. Termin nadsyłania aplikacji do wszystkich departamentów jest wspólny: 
31 stycznia. 

 
 
 
 
4.1 Ekonomia (ECO) 

 
Program badawczy Wydziału odpowiada zainteresowaniom kadry i koncentruje się na 
mikroekonomii,  makroekonomii  i  ekonometrii.  Cotygodniowe  seminaria  badawcze  są 
okazją  do  poznania  najlepszych  ekonomistów  z  całego  świata.  Nauczanie  w  ramach 
programu doktoranckiego podczas pierwszych dwóch lat studiów bazuje na regularnych i 
bardzo intensywnych zajęciach, co umożliwia doktorantom podjęcie własnych badań w 
najlepszych uniwersytetach i instytucjach badawczych. Na trzecim i czwartym roku studenci 
pracują nad swoimi doktoratami pod nadzorem promotora. 
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Statement of Purpose – odpowiednik „research proposal” dla ECO 
 

Pamiętaj, że Twój Statement of Purpose powinien składać się z: 
 

1.      Motywacji; 
 

2.      Opisu Twojej pracy magisterskiej; 
 

3.      Pytania badawczego. 
 

Twoja motywacja powinna wykraczać poza chęć mieszkania w ojczyźnie renesansu, 
sąsiedztwie  stolicy  Brunello  di  Montalcino  czy  drugim  najbardziej  lewicowym  regionie 
Włoch. Dobrze jest przejrzenie, czym właściwie zajmują się profesorowie na wydziale. Bądź 
jednak ostrożny! Zainteresowanie „limited commitment”, „financial friction in 
macroeconomics” czy „learning in macroeconomics” z jednej strony mogą być czynnikiem, 
dzięki któremu zaskarbicie sobie sympatię komisji, z drugiej mogą być obszarem, w którym 
najwybitniejsi specjaliści z tego obszaru zasiadający w komisji pokażą Ci (tak samo jak 
większości ekspertów w tej dziedzinie na świecie), że nie macie bladego pojęcia o tej 
tematyce. Pokora i chęć zdobycia wiedzy to podstawa! 

 

W  naszym  odczuciu  opis  Twojej  pracy  magisterskiej  odgrywa  bardzo  dużą  rolę  (raczej 
większą niż pytanie badawcze) w Statement of Purpose. Jest to miejsce, w którym możesz 
popisać się Twoją ekonomiczną erudycją. Jeśli możesz, wykaż się znajomością literatury z 
grupy  top---5  (Review  of  Economic  Studies;  Econometrica;  American  Economic  Review; 
Journal of Political Economy; Quarterly Journal of Economics) 

 

Na  wszelki  wypadek  przypomnij  sobie  wszystkie  wyniki  z  pracy  i  zastanów  się,  czemu  
zajmowałeś się tym tematem. 

 

Wbrew  pozorom,  pytanie  badawcze  nie  jest  decydującym  czynnikiem.  W  przypadku 
dostania się, milieu extérieur pierwszych lat doktoratu wpłynie na to, czym rzeczywiście 
będziesz chcieć się zajmować. Pamiętaj, że Twój temat nie jest wiążący –  zawsze możesz go 
zmienić. Niemniej, powinien być interesujący na tyle, aby zainteresować nie tylko Twojego 
potencjalnego promotora, lecz również (a może przede wszystkim) Twoich rodziców i 
znajomych. Postawienie pytania ważnego dla szerokiego audytorium i próba odpowiedzi z 
wykorzystaniem modeli formalnych są umiejętnościami wysoce cenionymi na wydziale. 
Powinieneś mieć ogólne wyobrażenie, z jakich narzędzi będziesz korzystać. Niemniej, 
szczegóły na temat istnienia, jedyności, stabilności i optymalności równowagi w Twoim 
przyszłym modelu możesz zacząć badać już po przyjęciu na program. 

 
 
 

Referencje 
 

Jak wszędzie, referencje odgrywają potężną rolę w procesie rekrutacji. EUI stosuje podobne 
kryterium w kwestii liczby listów referencyjnych, co amerykańskie uniwersytety. Przy 
wyborze  referentów  powinieneś  optymalnie  rozlokować  listy  między  prestiżem 
referujących a pewnością zachwalających referencji. Pamiętaj, że listy są poufne. Dobrym 
obyczajem jest,  jeśli  osoba  niepewna  Twoich  kompetencji  odmówi  napisania  listu.  Nie 
zawsze  ma  to  jednak  miejsce!  Referencji  od  osób  z  praktyki  biznesowej  bez  doktoratu  
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powinieneś raczej unikać (może za wyjątkiem partnerów z J.P. Morgan, Booz Allen Hamilton  
lub przedsiębiorców z Doliny Krzemowej). 

 
 
 

CV 
 

Każdy adept ekonomii wie, że sygnalizacja odgrywa dużą rolę w przypadku występowania 
asymetrii informacji. Wbrew pozorom, pierwszym wrażeniem nie jest rozmowa z Tobą, lecz 
właśnie Twoje CV. Dlatego – jeśli to możliwe – sporządź je w LaTeXu albo LyXie (znajomość 
tych programów nie jest jednak konieczna –  możesz nauczyć się ich na pierwszym roku 
ekonomii.) Komisja, czytając Twoje CV, dostanie sygnał, że korzystasz z oprogramowania 
będącego standardem w branży ekonomistów. 

 
 
 

Rozmowa 
 

Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę, to jesteś w etapie, w którym limity przyjęć przestają 
odgrywać decydującą rolę. Komisji zależy bardziej na wyłowieniu osób, z którymi będą w 
stanie  współpracować i  które  dobrze  rokują  na  przyszłość.  Przypomnij  sobie  dokładnie 
swoją pracę magisterską i przygotuj się na szczegółowe pytania. W czasie rozmowy 
dostaniesz jedno pytanie z matematyki, ekonometrii i teorii ekonomii. Pytania mają na celu 
sprawdzenie Twojego narzędziowego obycia. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Musisz jednak pokazać, że potrafisz myśleć! Pytania z ekonomii czasami nawiązują 
do bieżącej sytuacji gospodarczej na świecie. Umiejętności wyciągania wniosków z modelu 
odnośnie do świata rzeczywistego są bardzo cenione. 

 

Dla sprawiedliwego traktowania, kandydaci z jednego kraju są egzaminowani przez tę samą 
komisję  składającą  się  z  dwóch  profesorów  oraz  jednego  studenta  z  kraju,  z  którego 
pochodzi kandydat. W przypadku gdy zapomnisz, jak się mówi współliniowość czy wektor 
własny po angielsku, ów student Ci pomoże. 

 
 
 

Uwagi końcowe 
 

Pamiętaj, że tak samo jak na pozostałych uczelniach,  wynik rekrutacji jest nieefektywnym 
estymatorem Twojej wiedzy! W niepełnym zbiorze informacyjnym niemożliwe jest 
zweryfikowanie, czy faktycznie należysz do grupy najlepszych kandydatów. Dlatego aplikuj 
do jak największej liczby miejsc i –  jeśli dostaniesz się do EUI – wybierz najlepszy instytut. 

 

informacje o wydziale ze strony EUI: 
 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/Index.aspx 
 

informacje o profesorach:  
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/People/Professors/Index.aspx  

 

informacje o rekrutacji, niezbędne formularze oraz szczegóły „research statement (punkt  
4): 

 
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme/Index.aspx  

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/People/Professors/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme/Index.aspx


11  

4.2 Historia i Cywilizacja (HEC) 
 
 
 
 

Wydział oferuje wyjątkowy program badania historii porównawczej, transnarodowej i 
globalnej. Projekty realizowane w HEC dotyczą przede wszystkim czterech obszarów 
badawczych:  1)  procesy  gospodarcze,  polityczne,  społeczne  i  kulturowe,  które 
ukształtowały współczesną Europę, 2) historia idei oraz historia nauki, 3) kształtowanie się 
społeczeństw, relacji władzy i historia ideologii oraz 4) historia imperialna, kolonialna i 
globalna. Na drugim i trzecim roku studiów doktoranci spędzają kilka miesięcy na 
kwerendach archiwalnych  w  krajach,  których  dotyczą  ich  projekty.  Sam  proces  pisania 
pracy  doktorskiej  rozpoczyna  się  jednak  już  na  pierwszym  roku,  kiedy  to  studenci 
zobligowani są do napisania wstępu i wybranego studium przypadku. W kolejnych latach 
ocenie podlegają poszczególne rozdziały, dzięki czemu zdecydowana większość osób 
pomyślnie kończy studia pod koniec czwartego roku. 

 
 
 

Research Proposal 
 

Najważniejsza sprawa to przedstawienie tematu w taki sposób, by zainteresował nie tylko 
specjalistów z danej dziedziny, ale też badaczy nie zajmujących się np. historią Europy 
Środkowo---Wschodniej lub nie mających wiedzy na temat np. historii komunizmu. Chodzi o 
to, by przekonać odbiorców, że pisanie doktoratu na Twój konkretny temat ma sens. 
Pracując nad aplikacją warto zadać sobie samemu brutalne pytanie so what? Lub pytanie, 
które często pojawia się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: why does it matter? Warto 
wskazać w expose w jaki sposób Twój temat wiąże się z wątkami i pytaniami ogólniejszej 
natury (tj. takie, które nie odnoszą się wyłącznie do regionu i okresu, których dotyczy Twój 
projekt badawczy) lub wykazać aktualność tematu (np. długi cień przeszłości). Strategie są 
różne, ale mając lokalny projekt, lepiej jednak myśleć globalnie. Unikaj podpierania się 
argumentem luki  badawczej –  to  jest  ostatnia  deska ratunku. Znaczenie lepiej 
eksponować, iż doda się do istniejącej już literatury, “nadbuduje” ją. 

 

Druga kluczowa sprawa to research question – od skutecznego przedstawienia pytania 
badawczego  zależy  powodzenie  Twojej  aplikacji.  Pytanie  badawcze  musi  być 
sformułowane możliwie jasno i logicznie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pada często 
prośba  o  sformułowanie  pytania  badawczego  w  jednym  zdaniu.  Dlatego  lepiej 
zainwestować czas w przygotowanie bardzo dobrego expose niż improwizować z 
niewiadomym skutkiem przed jury. Najlepiej sprawdzają się pytania zaczynające się od 
why; mniej atrakcyjne, choć też dobre, są pytania zaczynające się od how. 

 

Zdecydowanie warto zapoznać się z tym, jacy profesorowie pracują na EUI i czym się 
zajmują. Jeśli nie będzie nikogo, kto będzie chętny wziąć Cię jako swojego doktoranta, jest 
mała   szansa   na   przyjęcie.   Z   tego   względu   nawet   najciekawsze   tematy   z   historii 
średniowiecza mają zdecydowanie mniejszą siłę przebicia.  

 

Profesorowie  ogromną  uwagę  zwracają  na  abstrakt,  tak  więc  poświęc  dużo  czasu  na  to,  
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aby Twój abstrakt był jasny, klarowny i logiczny. Przygotowując dokumenty warto również 
poczytać  abstrakty  pisanych  po  angielsku  prac  doktorskich,  by  zaznajomić  się  z  ich 
poetyką.  

 

Tytuł projektu musi skutecznie informować o tym, czego dotyczy Twój projekt (co, gdzie, 
kiedy). Lepiej unikać „modnych” i „ogranych” fraz typu contested, to go beyond, 
reconsidered, rethinking. Często dobrze sprawdza się metoda: możliwie ogólna i atrakcyjna 
pierwsza część tytułu & czasowe i regionalne doprecyzowanie w drugiej frazie.  

 

I ostatnia sprawa: bibliografia. Lista literatury musi pokazać, że nieźle orientujesz się w 
materii,  tj.  powinny  się  na  niej  znaleźć   zarówno  nazwiska  klasyków,  jak  i  najnowsze 
wydawnictwa. Warto przyjrzeć się listom publikacji pracujących na EUI profesorów i – jeśli 
ich prace dotyczą Twojej dziedziny – uwzględnić je w bibliografii (oraz oczywiście doczytać 
przed rozmową kwalifikacyjną). Nie zapomnij, że adresujesz Twój projekt badawczy do 
odbiorców    anglojęzycznych.    To    oznacza,    że    literatura    przedmiotu    w    językach  
„egzotycznych”, np. polskim, powinna się oczywiście znaleźć w bibliografii, jeśli jest to 
merytorycznie uzasadnione, ale braki ważnych tekstów opublikowanych po angielsku będą 
działały na Twoją niekorzyść; może to także poddać w wątpliwość Twoją zdolność do 
studiowania po angielsku. Jeśli znasz języki obce inne niż angielski, zadbaj o to, aby na 
liście literatury znalazł się chociaż jeden tytuł w danym języku.   

 
 
 

Rozmowa  
 

Masz ok. 10 minut na przedstawienie Twojego tematu, po prezentacji pojawi się runda 
pytań.  Optymalnie  jest  wykorzystać  swoje  10  minut  na  mówienie  bez  korzystania  z 
pomocy laptopa czy notatek – to sprawia dużo lepsze wrażenie. Najlepiej przedstawić na 
początku w kilku zdaniach plan wypowiedzi. Staraj się nie przekroczyć 10 minut. Drobiazg, 
ale  często  o  nim  zapominamy:  pamiętaj  o  utrzymywaniu  kontaktu  wzrokowego  ze 
wszystkimi członkami komisji, a nie tylko profesorem siedzącym naprzeciw.  

 

Potencjalne pytania na rozmowie: 
 

---                           Why does it matter to explore…. ? 
 

---                           Could you rephrase your research question in one sentence?   
 

---                               How do you situate your project within the field?    
 

---            To which scholarly debates does your project contribute?  
 

No i oczywiście: Why have you decided to apply for a grant at the EUI?  
 

Jeśli realizacja Twojego projektu wymaga znajomości innych języków obcych niż angielski 
lub jeśli w CV chwalisz się wielojęzycznością, możesz się liczyć z tym, że kilka pytań padnie 
w językach innych niż angielski. Jeśli realizacja Twojego projektu wymaga np. znajomości 
włoskiego, a znasz ten język np. na poziomie A2 – warto prewencyjnie wspomnieć o tym w 
prezentacji, deklarując wolę poprawy.  
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Pamiętaj, że na trudne pytanie możesz po prostu odpowiedzieć uczciwie, że (jeszcze!) nie 
wiesz, ale poszukujesz, czytasz i chętnie przyjmiesz sugestie. To zdecydowanie lepsze 
rozwiązanie niż zostanie nakrytym na tym, że tworzy się „opowieści dziwnej treści”. 

 

Jeśli  nie  zrozumiałeś  pytania  od  członka  komisji  (np.  ze  względu  na  akcent  danego 
profesora) lub nie jesteś pewien, o co dokładnie w nim chodzi, parafrazując je upewnij się 
czego  dotyczyło,  ewentualnie  poproś   o   powtórzenie.  Robi   to   lepsze  wrażenie  niż 
odpowiedź na pytanie inne niż zadane.  

 

Na  końcu  komisja  zapyta  Cię,  czy  masz  pytania,  które  chciałbyś  jej  zadać.  Warto 
przemyśleć   je   wcześniej,   tj.   dobrze   zapoznać   się   ze   strukturą   studiów,   profilami 
badawczymi profesorów, wyzwaniami stojącymi przed doktorantami historii na EUI, 
porozmawiać ze starszymi kolegami. Wykorzystaj możliwość zadania kilku pytań do tego, 
by pokazać, że: 1) wiesz, na czym polega program studiów doktoranckich na EUI, 2) wiesz, 
co chcesz osiągnąć w czterech kolejnych latach, 3) masz otwarty umysł i dużo ciekawości.  

 

I tu obowiązuje zasada złotego środka: pokaż swoją wiedzę, ale nie wpadaj w pułapkę 
arogancji – jeśli członkowie komisji odniosą wrażenie, że sądzisz, iż wszystko już wiesz, nie 
będą zainteresowani Twoją obecnością na EUI (liczy się ogólne wrażenie, które wywrzesz).  

 
 
 
 
 

informacje o wydziale ze strony EUI: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/Index.aspx 

informacje o profesorach: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/People/Professors/Inde 
x.aspx  

 

informacje o rekrutacji i niezbędne formularze: 
 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme/In 
dex.aspx  

 

jak napisać projekt badawczy na HEC: 
 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme/G 
uidanceonwritingaresearchproposalforaPhDintheHECDepartment.aspx 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/People/Professors/Inde
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme/In
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme/G
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4.3 Nauki Polityczne i Społeczne (SPS) 
 
 
 

Priorytet wydziału to badanie współczesnych fenomenów politycznych i społecznych 
(głównie) w Europie – na poziomie narodowym, lokalnym i transgranicznym. Profesorowie 
pracujący na SPS zajmują się stosunkami międzynarodowymi, socjologią, teorią społeczną i 
polityczną. Na pierwszym roku studiów doktoranckich kładzie się nacisk na metodologię i 
techniki zbierania danych: ankiety, eksperymenty, metody ilościowie, jakościowe i 
etnograficzne. Drugi i trzeci to z kolei czas na badania terenowe i inne formy gromadzenia 
materiałów.  

 

Według  rankingu  przygotowanego  przez  Simona  Hixa  (London  School  of  Economics)  nasz  
wydział znalazł się na pierwszym miejscu w Europie i piątym miejscu na świecie. 

 

Nauki społeczne i polityczne to bardzo szeroki obszar. Ze względu na skład grona 
profesorskiego nie wszystkie ciekawe i warte badania tematy nadają się do studiowania 
akurat na EUI. Zastanów się, czy Twój temat wpisuje się w zainteresowania i doświadczenia 
tutejszej kadry, zapoznaj się z informacjami o ich międzynarodowych projektach. Niech 
wskazówką będą dla Ciebie informacje o dostępnych dla studentów EUI programach 
komputerowych i bazach danych. EUI jest bardzo otwarte dla badań w różnych regionach 
świata.  Nawet  jeśli  nie  jesteś  magistrem  politologii  czy  socjologii,  ale  biegle  znasz 
egzotyczny język i fascynują Cię zjawiska społeczne i polityczne w jakimś pozaeuropejskim 
kraju, to EUI daje unikalną szansę wyjazdu badawczego.  

 
 
 

Research proposal 
 

Nie przejmuj się, jeśli nie ma w nim wszystkich elementów, które widnieją na stronie EUI. 
Trudno na pięciu stronach wszystkie omówić. Najważniejsze rzeczy umieść na pierwszej 
stronie, tak aby od początku zwrócić uwagę profesora czytającego Twój tekst. Zacznij od 
tego, czym chcesz się zajmować: od pytań badawczych, czy też tzw. puzzle. Następnie opisz 
nieco „state of the art” i metodologię. Postaraj się pokazać, iż interesują Cię relacje 
przyczynowe („causal relations”), i zacznij od czegoś, co jest jednocześnie ważne i 
zaskakujące, np. teoria x sugerowałaby, że powinno stać się tak i tak, ale („yet…” – to słowo 
jest bardzo ważne w proposalu) w praktyce dzieje się coś innego – i Ty chcesz tę zagadkę 
(puzzle) wyjaśnić, czy też poukładać poszczególne elementy w przekonującą całość. Spróbuj 
zaproponować  wstępną  odpowiedź  na  daną  zagadkę,  to  będzie  Twoja  hipoteza,  tj. 
intuicyjny „educated guess”, który zostanie zweryfikowany dopiero w procesie pisania 
doktoratu. 

 

Postaraj się powołać na znanego profesora z Twej dziedziny (np. iż to on wskazał potrzebę 
zbadania tego tematu), jak i używać słownictwa naukowego, występującego w literaturze, 
w której mieści się Twój projekt (endogeneity, variables, multicollinearity, causation itp.). 
Profesorowie ogromną uwagę zwracają na tytuł i abstrakt, tak więc poświęc dużo czasu na 
to, aby Twój abstrakt był jasny, klarowny, logiczny i jak najlepiej oddawał to co planujesz 
zbadać. 
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Nie  zaszkodzi  w  ostatnim  paragrafie  wskazać  nazwisko  potencjalnego  promotora  (lub  
promotorów –  na EUI możesz mieć także co---supervisora), z którym chciałbyś pracować. 

 
 
 

Listy rekomendacyjne 
 

Postaraj się mieć choć jeden list od nieco bardziej znanego profesora, nawet jeśli nie jest on 
Twoim promotorem. Oczywiście musi Cię znać, aby taki list napisać, ale nie przejmuj się, 
jeśli nie zna Cię bardzo dobrze. Może jeden z profesorów, z którym miałeś kiedyś zajęcia na 
wymianie studenckiej, zgodziłby się napisać rekomendację?  

 
 
 

Rozmowa  
 

Potencjalne pytania na rozmowie: 
 

1.       Dlaczego w swej analizie komparatystycznej wybrałeś kraje x,y, a nie q?  
 

2.       Czy jesteś skłonny zmienić kraj (case study)?  
 

3.      Dlaczego  nie  aplikowałeś  na  EUI  zaraz  po  studiach  magisterskich?  (Postaraj  się 
pokazać, że to co robiłeś nie było przypadkowe i ma związek z Twym doktoratem, np. drugi 
kierunek sprawi, iż będziesz mógł wszechstronniej podejść do tego tematu (jak np. teologia 
przy pisaniu o roli religii w polityce, czy historia, gdy zechcesz zastosować podejście 
historycznego instytucjonalizmu). 

 

Pamiętaj, że zawsze możesz odpowiedzieć na trudne pytanie, że po prostu tego nie wiesz i 
dlatego właśnie chcesz studiować i  pisać  doktorat na  EUI, aby to  odkryć. Pokaż swoją 
wiedzę, ale unikaj arogancji – jeśli członkowie komisji odniosą wrażenie, że sądzisz iż 
wszystko wiesz, nie będą skłonni Cię przyjąć. 

 
 
 

informacje o wydziale ze strony EUI: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/Index.aspx 

informacje o profesorach: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/People/Professors/ 
Index.aspx  

 
informacje o rekrutacji i niezbędne formularze: 

 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramm 
e/Index.aspx  

 
jak napisać projekt badawczy na SPS: 

 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramm 
e/SPSGuidelinesforwritingaresearchproposal.aspx  

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/People/Professors/
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramm
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramm
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4.4 Prawo (LAW) 
 
 
 

 I. LL.M. a Doktorat 
 
 
 

W ofercie Wydziału Prawa znajdziesz dwa programy. Są to: czteroletni program badawczy 
kończący się obroną pracy doktorskiej i jednoroczny program badawczy kończący się 
przyznaniem tytułu Magistra Prawa Porównawczego, Europejskiego i Międzynarodowego 
(Legum Magister – LL.M.). Zanim zdecydujesz się wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, 
warto, abyś poznał óżnice między nimi. 

 

Pierwsza różnica: finanse. Program LL.M. nie gwarantuje otrzymania stypendium. Osoba 
przyjęta na ten program będzie zwolniona z wszelkich opłat związanych z prowadzeniem 
badań  w  Instytucie,  jednakże  będzie  musiała  zapewnić sobie  środki  na  życie  w  stolicy 
Toskanii i opłacić ubezpieczenie zdrowotne (o ile, rzecz jasna, osoba taka nie jest 
ubezpieczona  w  Narodowym Funduszu  Zdrowia).  Co  więcej,  w  przypadku  przyjęcia  na 
roczny program LL.M., należy przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu środków do życia (tj. 
min.  15,000  euro);  przyjęcie  w  szeregi  Instytutu  warunkowane  jest  przedstawieniem 
takiego dokumentu. Istnieje  możliwość uzyskania  stypendium w  wysokości 5,000 euro, 
które wypłacane są pięciu najlepszym badaczom na roku. Niestety, kwota ta nie pozwala na 
przeżycie roku akademickiego we Florencji. 

 

Druga różnica: procedura rekrutacyjna. Dokładniejszy jej opis znajdziesz poniżej. 
 

Trzecia różnica: czas trwania. O ile w przypadku czteroletniego doktoratu, w pierwszym 
roku prowadzenia badań w Instytucie terminem złożenia pierwszej jego części (tzw. „May 
Paper”) jest maj, o tyle dla osób pozostających w programie LL.M. terminem ostatecznym 
jest październik. 

 

Czwarta różnica: LL.M. a doktorat. W przypadku programu LL.M. istnieje możliwość 
przeniesienia się na program doktorancki. Osoba zainteresowana musi zadeklarować taką 
chęć  jeszcze  w  styczniu.  Obowiązywać  będą  ją  wtedy  te  same  zasady,  do  których 
zastosować musi się zwykły kandydat na studia doktoranckie. Ściślej rzecz ujmując – musi 
złożyć projekt badawczy i wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Program LL.M. jest 
niemalże identyczny z pierwszym rokiem doktoratu – wspólne są zajęcia, warsztaty itp. 
Dlatego osoba przechodząca na program doktorancki, w przypadku pozytywnego wyniku, 
trafia od razu na drugi rok. 

 

Piąta różnica: Uczestnicy programu doktoranckiego otrzymują tytuł LL.M. w przypadku 
pomyślnej obrony pierwszej części doktoratu (obrony odbywają się w czerwcu). Uczestnicy 
programu LL.M. nie muszą bronić swojej pracy i tytuł LL.M. jest im przyznawany z chwilą jej 
pozytywnego zaopiniowania przez dwóch profesorów z Wydziału Prawa. 

 

Spytasz: po co w ogóle istnieje LL.M.? 
 

Odpowiedzi jest tak wiele, jak wielu ludzi decyduje się na ten program. Wydaje nam się, iż  
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LL.M. może stanowić „doktorat w pigułce”. Co to znaczy? Przez cały rok akademicki osoba 
pisząca pracę dyplomową uczęszcza wraz z doktorantami na te same seminaria, obowiązują 
ją praktycznie te same terminy i te same wymagania co do jakości prezentowanej pracy. Nie 
jest łatwo podjąć decyzję, która zaważy na czterech latach Waszego życia, a tyle właśnie 
trwa program doktorancki. Z tego powodu uważamy, iż LL.M. jest idealny dla osób, które 
nie są jeszcze pewne, czy chcą pozostać w środowisku naukowym, czy może wykorzystać 
zdobytą wiedzę w praktyce. Jest to również dobry program dla osób, które już teraz wiedzą, 
że nie interesuje ich praca akademicka, a które jednak chcą ten dyplom – ze względu na 
uzyskaną wiedzę i umiejętności – otrzymać. 

 
 
 

II. Projekt Badawczy (research proposal) 
 

Podjąłeś  już  decyzję  i  chcesz  pisać  doktorat  albo  uzyskać  tytuł  LL.M.?  Fantastycznie! 
Pozostaje Ci przygotować wszystkie wymagane dokumenty i – rzecz najważniejsza – napisać 
projekt  badawczy,  który  będzie  podstawą  Twojej  kandydatury.  To  od  niego  zależy,  czy 
spośród wszystkich aplikacji profesorowie, po pierwsze, dostrzegą Twój potencjał i, po 
drugie,  zdecydują  się  zaprosić  Cię  na  rozmowę,  aby  porozmawiać  na  temat  Twojego 
pomysłu. Do dzieła! 

 

1. Tytuł: musi przykuwać uwagę i pozwolić czytelnikowi zorientować się, o jaką dziedzinę 
prawa chodzi.Co ważne, powinien być na tyle precyzyjny, aby przedstawiał Twój pomysł, ale 
nie na tyle szczegółowy, aby jego długość przekraczała dwa zdania.  

 

2. Streszczenie (umieszczane w odpowiednim polu w formularzu rekrutacyjnym na stronie 
EUI): powinno zawierać pytanie badawcze (o nim niżej), hipotezy, dobrze zbudowany  opis 
metodologii, którą chcesz w swoich badaniach zastosować i tezy, które będziesz starał się 
udowodnić. Obok tytułu jest to drugi najważniejszy element waszego projektu badawczego. 
Często po przeczytaniu samego projektu (a jest ich sporo) osoba decydująca o zaproszeniu 
kandydata,  polega  właśnie  na  treści  streszczenia.  Z  własnego  doświadczenia  wiemy,  iż 
warto   przyłożyć   się   do   jego   napisania.   Nie   zalecamy  metody  kompilowania  treści 
streszczenia przy użyciu metody „kopiuj i wklej”..  

 

3.  Projekt:  musi  zawierać  cztery  elementy:  pytanie  badawcze,  hipotezy,  metodologię  i  
wnioski. Nie może być dłuższy niż 2500 słów (wraz z przypisami i bibliografią). 

 
UWAGA: poniższy opis został stworzony na potrzeby procedury rekrutacyjnej na program 
doktorancki. Projekt osób zdających na LL.M. musi być krótszy (max. 1000 słów), zaś jego 
struktura  nie  jest  tak  szczegółowo  opisana  w  zasadach  rekrutacji.  Ważne  jednak,  by 
zawierał: pytanie badawcze, opis proponowanego podejścia i metody oraz motywacje 
kandydata. Warto jednak, na ile to możliwe, i tak wziąć pod uwagę poniższe uwagi. 

 

a) Pytanie badawcze: powinno być zawarte w pierwszym akapicie projektu i przedstawiać 
problem, którego rozwiązanie zamierzasz zaproponować w swoich badaniach. Na przykład: 
interesuje  Cię  problematyka  działalności  Ombudsmana  i  chciałbyś  udowodnić,  iż  tego 
rodzaju  instytucja  jest  potrzebna  w  liberalnym  państwie  demokratycznym.  W  takim 
przypadku,   pytanie   badawcze   brzmiałoby:   Czy   instytucja   Ombudsmana   powinna   być  
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nieodzownym elementem składowym każdej demokracji liberalnej? (lub bez formy pytania: 
In my research I intend to determine whether the institution of Ombudsman ought to be 
regarded as an essential part of a liberal democratic state.) 

 

b)  Hipotezy:  powinny  przedstawiać  założenia,  od  których  wychodziz,  rozpoczynając  Twoje  
badania.  Mając  na  uwadze  powyższy  przykład,  jedna  z  możliwych  hipotez  brzmiałaby:  
„Elementem  składowym  każdej  demokracji  liberalnej  jest  zasada  rządów  prawa,  z  czego  
wynika, że ….”.  

 
c) Metodologia: słowo---klucz. Metodologia przedstawia metodę, przy pomocy której chcesz 
udzielić  odpowiedzi  na  pytanie  badawcze.  Metodologia  uzależniona  jest  od  dziedziny 
prawa, do której należy interesujący Cię temat. W metodologii powinnieneś zawrzeć 
(przykładowo!): kraje, które będą przedmiotem Twojego zainteresowania; organ, którego 
orzecznictwo będziecie analizować; konkretne sprawy, które będą przedmiotem Twojego 
zainteresowania itp.  

 

d) Wnioski/tezy: w Twoim projekcie powinieneś opisać próbne wnioski, do których, jak 
sądzisz, uda Ci się dojść przy zastosowaniu wszystkich innych elementów. Nie przejmuj się, 
jeżeli nie będziesz w stanie zaproponować konkretnego rozwiązania (do tego będą służyć 
cztery kolejne lata!). Nie zapominaj jednakże, iż wnioski muszą wskazywać, iż rozumiesz 
swój temat i jesteś świadomy, dokąd zmierzasz w badaniach. 

 

e) Dlaczego EUI? Nie jest to, rzecz jasna, informacja, która wymaga dodatkowego akapitu. 
Powinieneś   jednak   potrafić   uzasadnić,   dlaczego   właśnie   Instytut   jest   odpowiednim 
miejscem dla Ciebie. Dodatkowym atutem jest umiejętność wykazania, dlaczego Instytut 
powinien się Tobą zainteresować.  

 

f) Bibliografia: wbrew pozorom stanowi ona również ważny element projektu badawczego. 
Bibliografia powinna wskazywać, iż znane Ci są najnowsze książki i artykuły poświęcone 
Twojemu tematowi. Powinni znaleźć się w niej również „klasycy” dziedziny, której dotyczy 
Twój projekt badawczy. Najważniejsze: cytowaną literaturę powinieneś znać. Umieszczanie 
w niej autorów, których odnalazłeś w przypisach artykułu, na który natrafiłeś, może 
spowodować, iż nie będziesz w stanie odpowiedzieć na pytania komisji podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej! 

 
 
 

Złota zasada każdego projektu badawczego: 
 

Zadaniem projektu jest udowodnienie, iż kandydat zidentyfikował problem naukowy i 
posiada odpowiednie przygotowanie, zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne, do jego 
rozwiązania w rozsądnym (realistycznym) czasie i przy wykorzystaniu dostępnych danych. 

 
 
 

Pamiętaj: wszystkie powyższe elementy muszą mieć swoje uzasadnienie, które będziesz w 
stanie przekonywająco przedstawić komisji, gdy zostaniesz zaproszony na rozmowę 
kwalifikacyjną! 
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Zadbaj także o poprawność językową i redakcyjną tekstu, poproś kogoś znajomego, żeby go 
przeczytał (albo sam wróć do niego po kilku dniach przerwy). Pomoże to uniknąć literówek, 
zbyt długich zdań i paragrafów, niejasnych sformułowań. 

 
 
 

III. Listy rekomendacyjne 
 

Idealnie, jeżeli są wystawione przez znanych profesorów. Jeśli nie masz takiej możliwości, 
nic straconego. Ważne, aby autor takiego listu znał Cię od dobrej strony (i nie mamy tutaj 
na myśli używania utartych zwrotów w rodzaju: „Znam osobę X, regularnie uczęszczała na 
moje zajęcia i nigdy się nie spóźniała”). 

 

Prosząc o napisanie takiego listu, warto poprosić profesora o nadmienienie, iż masz dobre 
pomysły (podając konkretne przykłady), potrafisz odpowiednio zorganizować swój czas, 
dzięki czemu prowadzona przez Ciebie działalność naukowa jest efektywna itp. 

 
 
 

IV. Certyfikat językowy oraz lista ocen 
 

Od  tego  roku,  przedłożenie  certyfikatu  językowego, dokumentującego  znajomość  przez 
kandydata języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, jest obowiązkowe. Instytut 
akceptuje trzy najpopularniejsze znane certyfikaty (IELTS, TOEFL oraz CAE lub CPA). 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie (linki poniżej). 

 

Obowiązkowym   załącznikiem   jest   również   lista   ocen   uzyskanych   w   toku   studiów 
prawniczych.  Dla  osób  posiadających  już  dyplom  magistra  będzie  to  suplement  do 
dyplomu, zaś dla osób na ostatnim roku studiów – oficjalna karta przebiegu studiów, 
wydawana z reguły w dziekanacie. 

 

W  procesie  rekrutacyjnym bierze  się  pod  uwagę  oceny,  ale  nie  stanowią  one 
najważniejszego składnika rekrutacji –o przyjęciu na EUI z pewnością nie decyduje wysoka, 
a o nieprzyjęciu niska średnia. 

 
 
 

V. Rozmowa kwalifikacyjna: 
 

Jeżeli  Twój  projekt  zainteresuje  Wydział  Prawa,  mniej  więcej  po  miesiącu  od  przesłania  
wymaganych dokumentów zostaniesz zaproszny na rozmowę kwalifikacyjną.  

 

Podczas rozmowy powinieneś być pokorny, gdy czegoś nie wiesz (przyznając to!) i pewny 
siebie,  nie  dając  się  zwieść  profesorom.  Połączenie  tych  dwóch  cech  jest  niezmiernie 
trudne.  Z  własnego  doświadczenia  wiemy  jednak,  iż  jest  to  złoty  środek  potrafiący 
przekonać do siebie każdego, nawet najbardziej niechętnego profesora!  

 

Rozmowa trwa trzydzieści minut. Przez pierwsze dziesięć minut powinieneś przedstawić 
swój temat. Najlepszym sposobem jest tutaj trening. Poproś przyjaciół, aby wysłuchali 
Twojego  przemówienia.  Najlepiej,  jeśli  osoby  Cię  słuchające  również  były  prawnikami, 
dzięki  czemu  będą  w  stanie  zadać  przykładowe  pytania.  Rzeczą  oczywistą  jest,  że  będziesz  
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podczas tej rozmowy zestresowany. Ważne, aby   stres nie doprowadził do tego, że nie 
będziesz w stanie przedstawić zwięźle swojego planu badawczego. Postaraj się mówić 
ciekawie, jasno i na temat. Pamiętaj, że uczestnicząc w rozmowie kwalifikacyjnej jesteś już 
na końcu ścieżki, która prowadzi na Wydział Prawa EUI! Powiedz sobie, że skoro zostałeś 
zaproszony na rozmowę, to znaczy, że Twój projekt się spodobał. 

 

Opisując swój projekt, możesz dodać szczegóły, których nie było w planie, który wysłałeś 
miesiąc wcześniej. Ważne, abyś był w stanie wszystko uzasadnić w taki sposób, aby każdy 
element układanki, którą przedstawiasz profesorom obecnym w komisji, miał swoje 
przeznaczenie. 

 
 
 

Pytania, których można się spodziewać to:  
 

a) Why did you choose countries X, Y, Z and not A, B, C?   
 

b))Why do you think this problem is important?    
 

c) How would you apply a method X to your research?   
 

d) Would you consider changing the paradigm of your research to X?   
 

Podczas rozmowy musisz udowodnić, że faktycznie interesujesz się tematem, ponadto 
potrafisz myśleć szybko i analitycznie. Bardzo dobrze widzianą cechą wśród kandydatów 
jest otwartość na propozycje i gotowość do współpracy. Rozmawiając z profesorami, warto 
o  tym pamiętać. Może się zdarzyć, iż w komisji będzie zasiadał Twój przyszły promotor, 
który   powinien   odnieść   wrażenie,   że   przyjęcie   Cię   w   poczet   swoich   doktorantów 
gwarantuje cztery lata satysfakcjonującej, stymulującej intelektualnie i przyjemnej 
współpracy. 

 

informacje o wydziale ze strony EUI: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/Index.aspx 

informacje o profesorach: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/People/Professors/Index.aspx 

informacje o rekrutacji i niezbędne formularze: 

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Index.aspx 

jak napisać projekt badawczy na LAW: 
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Guidanceonwriting 
aresearchproposal.aspx  

 

Strony dotyczące pisania projektu badawczego: 
 

http://www.meaning.ca/archives/archive/art_how_to_write_P_Wong.htm 
 

http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/how---to---apply/how---to---write---a---research--- 
proposal.aspx  

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/People/Professors/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/People/Professors/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Guidanceonwriting
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Guidanceonwriting
http://www.meaning.ca/archives/archive/art_how_to_write_P_Wong.htm
http://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/how-
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5. Najczęstsze obawy 
 
 
 
 

W dziesięciu punktach postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze obawy towarzyszące 
podjęciu decyzji o aplikowaniu. Oczywiście możesz napotkać też inne trudności, których nie 
uwzględniliśmy ---     jeśli nie znajdziesz na nie odpowiedzi w naszym przewodniku, napisz do 
nas. 

 
 

1. Na pewno się nie dostanę 
 

A  skąd  ta  pewność?  Jeśli  nie  spróbujesz,  na  pewno  się  o  tym  nie  przekonasz.  Warto.  
Naprawdę. Wysyłając aplikację niczego nie tracisz, a wiele możesz zyskać. 

 
 
 

2. Nigdy nie studiowałem za granicą 
 

Oczywiście,  że  wcześniejsze  studia  za  granicą  sprawią,  że  możesz  poczuć  się  swobodniej  
tutaj, ale absolutnie nie są one wymagane i ich brak w niczym Cię nie ograniczy.  

 

Pamiętaj,  że  niektórzy  na  pierwsze  zagraniczne  projekty  badawcze  wyjeżdżają  dopiero  po  
doktoracie. Czemu nie wyjechać na doktorat? Im wcześniej tym lepiej. 

 
 
 

3. Jestem za stary 
 

Wiek nie jest kryterium naboru. Ludzie zaczynają studia na EUI między 23 a 35 rokiem 
życia. Zdarza się jednak, że mogą tu trafić także starsi. Tak naprawdę liczy się Twój projekt, 
determinacja i przekonanie profesora, że jest on ciekawy. W razie dalszych wątpliwości 
patrz pkt 1. 

 
 
 

4. Nie poradzę sobie z językiem 
 

Język jest ważny, ale nie najważniejszy. Zajęcia odbywają się w języku angielskim i w nim 
planujesz napisać swój przyszły doktorat startując na EUI (choć jest także możliwość pisania 
po francusku lub niemiecku – wszystko zależy od promotora i tematu). Szlifuj zatem swój 
język najlepiej jak potrafisz, ale przede wszystkim pamiętaj, że nawet Brytyjczyk z 
wyśmienitym akcentem może nie dostać się na EUI. Po za tym we wrześniu odbywają się 
tutaj  intensywne  kursy  językowe,  które  możesz  (lub  też  będziesz  musiał,  jeśli  Twoje 
zdolności zostaną ocenione jako słabsze) kontynuować w ciągu roku akademickiego. 

 

W  tym  roku  zmieniły  się  nieco  warunki  naboru.  Będziesz  musiał  wysłać  potwierdzenie  
zdania  egzaminu  językowego  wraz  z  aplikacją  (szczegółowe  informacje  znajdziesz  w  dziale  
„ważne linki”), ale nawet jeśli zdasz egzamin poniżej wymaganego poziomu, masz szansę 
dostania się na EUI. Poprawienie zdolności językowych będzie wtedy jednym z warunków 
Twojego przyjęcia na drugi rok. 
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5. Miałem przerwę w studiowaniu po obronie pracy magisterskiej  
 

To w niczym nie przeszkadza. Co więcej, jeśli przerwę w regularnym studiowaniu udało Ci 
się wykorzystać na pracę zawodową lub wolontariat, może dać Ci to pewne atuty. 
Doświadczenie pozaakademickie jest tu mile widziane. Możesz być dzięki temu praktykiem 
w temacie, którym chcesz się zająć z punktu widzenia teorii.  

 
 
 

6. Mam za niską średnią ocen ze studiów 
 

To także nie jest problem, choć oczywiście dobrze mieć jak najlepszą. Najważniejszy jest 
Twój projekt badawczy i przekonanie przyszłego promotora, że podołasz jego realizacji. 
Będziesz musiał załączyć potwierdzone przez Twoją uczelnię informacje o zdanych 
egzaminach i uzyskanych ocenach. Nie jest to jednak podstawowe kryterium wyboru 
kandydatów na studia doktoranckie na EUI. 

 
 
 

7. Nie mam żadnych publikacji naukowych 
 

Tak  jak  wcześniej  –    są  one  z  pewnością  mile  widziane,  ale  absolutnie  nie  wymagane  w  
procesie rekrutacji. To nie od nich zależy, czy dostaniesz się na studia na EUI.  

 
 
 

8. Wymagania z pewnością są dla mnie dla zbyt duże 
 

Patrz  punkt  pierwszy.  Z  pewnością  będą  zbyt  duże  jeśli  nawet  nie  spróbujesz  ich  spełnić  –   
warto spróbować! 

 
 
 

9. Nie jestem pewien, czy mój temat jest odpowiedni 
 

Dobrze jest być pewnym swojego tematu. Ale ważniejsze, by być otwartym na jego zmianę. 
Przynajmniej częściową. Zobaczysz to gdy rozpoczniesz swoje studia. Profesorowie EUI 
postrzegają takie nastawienie jako jedną z największych zalet doktoranta. Nieocenioną 
pomocą  będzie  Twój  promotor  oraz  profesorowie,  ale  także  współpracujący  z  Tobą 
uczestnicy programów Post---doc i Twoi koledzy ze studiów. Twój temat będzie się zatem 
zmieniał, nawet gdy w tym momencie jesteś go pewien. A jeśli masz wątpliwości? Nie 
szkodzi, ważne żebyś wiedział w jakiej przestrzeni chcesz się poruszać. Na rozmowę 
powinieneś być przygotowany jak najlepiej z tematu, który przedstawiasz. 

 
 
 

10. To aż cztery lata poza krajem – wypadnę „z obiegu” 
 

Wypadnięcie „z obiegu” osobom prowadzącym badania w Instytucie nie grozi. Dzięki 
otwartości EUI, ilości konferencji, warsztatów i seminariów, w których uczestniczą osoby 
spoza Instytutu, badacze mogą podtrzymywać nabyte kontakty i zdobywać nowe. 



23  

6. Czym jest Polish Committee działające w EUI? 
 

 
 
 
 

Jeśli po zapoznaniu się z naszym przewodnikiem i informacjami ze strony www.eui.eu masz 
dodatkowe pytania –  skontaktuj się z nami. Nie możemy obiecać, że odpowiemy w ciągu 24 

godzin – nas również gonią terminy. Nie możemy też obiecać, że znamy odpowiedzi na 
wszystkie pytania oraz, że stosując się do naszych porad, zostaniesz przyjęty w szeregi 

doktorantów Instytutu. Możesz być jednak pewien, że z pewnością postaramy Ci się pomóc. 
 
 
 
 
 

Koniecznie odwiedź naszą stronę 
http://www.eui.eu/Personal/Projects/polishcommittee 

znajdziesz na niej porady dotyczące przygotowania dokumentów potrzebnych w procesie 
rekrutacji. 

Postaramy się również na bieżąco aktualizować potrzebne Ci informacje. 
 
 
 
 
 

Komitet Polski na EUI: 
polish.committee@eui.eu 

 
 
 
 
 

Komitet Polski –  The Polish Committee (PC) to nieformalne stowarzyszenie Polaków 
studiujących na wszystkich wydziałach EUI. Celem PC jest integracja polskich doktorantów 

oraz organizowanie spotkań z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego. W 
ubiegłym roku naszymi gośćmi byli m.in.: Ewa Bérard, Włodek Goldkorn, Jacek Kochanowicz i 

Paweł Śpiewak. 
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