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X edycja - rok akademicki 2011/2012 
 
 

Studia są prowadzone całkowicie przez Internet (za wyjątkiem sesji zjazdowych). Trwają dwa 

semestry. 
 

Sesje-zjazdy, w czasie których odbędzie się inauguracja studiów i egzaminy odbędą się w Warszawie. 

Planowane są trzy sesje zjazdowe: 

• zjazd inauguracyjny 18 lutego 2012, 

• zjazd egzaminacyjny 23 czerwca 2012, 

• zjazd egzaminacyjny 26 stycznia 2013 
 
 
 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: 

• Europejska integracja gospodarcza 

• Europejskie systemy informacyjne 

• Fundusze strukturalne UE w Polsce 

• Globalizacja i rozwój 

• Historia Unii Europejskiej i jej miejsce w świecie 

• Polityka integracji Polski z Unią Europejską 

• Polityka fiskalna i finansowa w UE - uwarunkowania 

członkostwa w strefie euro 

• Porządek prawno-instytucjonalny Wspólnot Europejskich 

• Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych 

• Wprowadzenie do prawa wspólnotowego 

• Wspólne polityki europejskie 

• Wspólnotowe prawo gospodarcze 
 

Studia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, które ukończyły studia wyższe 

(magisterskie i licencjackie). 

Czesne za Studia Internetowe prowadzone w roku akademickim 2012/2013 wynosi 4400 zł. 

Istnieje możliwość płatności w ratach. 
 

Dla studentów, absolwentów i doktorantów UW 10% zniżki. 
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Zaliczenie Studiów następuje na podstawie całorocznej pracy online po rozwiązaniu 

przewidzianych planem testów i prac domowych oraz zdaniu egzaminów. 

Jak zapisać Się na Internetowe Studia Europejskie? 

1. Załóż konto studenckie i wypełnij [internetowy formularz zgłoszeniowy]. Opis rejestracji krok po 

kroku dostępny jest na stronie studiów http://studiaeuropejskie.pl/internetowe/zalaczniki/ISE 

konto.pdf 

2. Otrzymasz - automatycznie wygenerowane - potwierdzenie rejestracji. 

3. Przyślij na adres Centrum Europejskiego: 
 

 jedno zdjęcie 

 ksero dyplomu magisterskiego lub licencjackiego  

 kopię dowodu wpłaty 400zł 

4. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na studia. Po otrzymaniu potwierdzenia przyślij dowód 

opłaty za studia. 

 
 

Szczegółowe informacje o studiach dostępne są pod adresem internetowym: 

www.StudiaEuropejskie.pl/internetowe oraz w sekretariacie studiów. Informacji o przebiegu studiów i 

platformie elearningowej udziela Ika Jarzyńska, i.jarzynska@uw.edu.pl, +48 608 34 29 75 
 
 
 

Sekretariat studiów Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego  

Al. Niepodległości 22 

 
02-653 Warszawa 

tel: 48 22 553 33 03 e-mail: podyplomoweCE@uw.edu.pl 

fax: 48 22 553 33 01 www: http://www.ce.uw.edu.pl 
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