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ZASADY REKRUTACJI 

W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 
 

Centrum Europejskie UW 

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 

1. Ogólne dane 

 Kierunek studiów: europeistyka 
 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) 
 Forma studiów: stacjonarne (dzienne) 
 Czas trwania: 3 lata 
 Limit miejsc: 100  
 
2. Opis studiów  

Europeistyka: studia międzywydziałowe. 
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. 
Międzywydziałowe studia europeistyczne, prowadzone przez Centrum Europejskie UW i 
realizowane we współpracy z Wydziałami: Prawa i Administracji, Historycznym, Geografii i 
Studiów Regionalnych oraz Nauk Ekonomicznych UW, mają charakter interdyscyplinarny. Uczą 
patrzenia na Unię Europejską z różnych perspektyw: prawnej, społeczno-politycznej i 
ekonomicznej. Program studiów kładzie nacisk na rozmaite aspekty współpracy państw, 
eksponuje ewolucję celów i obszarów integracji europejskiej.  
Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku 
europeistyka otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Będą mogli się wykazywać wiedzą o 
procesach zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 
powojennych procesów integracji europejskiej. Uzyskają też niezbędną wiedzę z zakresu prawa 
europejskiego, ekonomii i teorii integracji gospodarczej, nauk politycznych, socjologii, psychologii 
społecznej i geografii Europy oraz otrzymają odpowiednią wiedzą specjalistyczną z zakresu 
funkcjonowania Unii Europejskiej, a także niezbędna wiedzę z zakresu europejskiego systemu 
informacyjnego. Absolwenci studiów będą znać język obcy na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 
Studia kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu nauk 
społecznych, politycznych, prawnych lub ekonomicznych. Mogą podjąć dowolne studia 
magisterskie w kraju lub za granicą.  

 
3. Zasady kwalifikacji  

1) Kandydaci z nową maturą (2005 – 2010) 
 

Przedmioty obowiązkowe na maturze 
(poziom podstawowy) 

Przedmiot 
dodatkowy 

(poziom 
rozszerzony) 

Przedmiot 
dodatkowy 

(poziom 
rozszerzony) 

Język polski (P) 

 

Matematyka (M) 

 

Język obcy  
(angielski, 
francuski, 
niemiecki, 

rosyjski, włoski, 
hiszpański) (J) 

Historia, geografia, 
wiedza o 

społeczeństwie, 
język polski, 
filozofia (X) 

Historia, geografia, 
wiedza o 

społeczeństwie, 
język polski, 
filozofia (Y) 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 
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Dopuszcza się, aby kandydat miał tylko dwa przedmioty obowiązkowe, tj. bez matematyki w latach 
2005 – 2009, za którą w takim przypadku otrzymuje 30 pkt. Dopuszcza się, aby kandydat nie miał 
żadnego przedmiotu dodatkowego i wówczas otrzymuje za te przedmioty 0 pkt. 
 
Wynik końcowy (W) każdego kandydata to liczba z przedziału 0 – 100, równa średniej ważonej 
wyników z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, zdawanych na poziomie podstawowym (P, M, 
J) oraz max. 2 dodatkowych przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym (X, Y). 
 

W = 20% * P + 5% * M + 15% * J + 30% *X + 30% * Y 
 
Kandydatom legitymującym się maturą z lat 2008 i 2009 (którzy w przypadku przystąpienia do 
egzaminu na poziomie rozszerzonym nie mieli możliwości przystąpienia do egzaminu na poziomie 
podstawowym z tego samego przedmiotu) wyniki z poziomu rozszerzonego z przedmiotów 
obowiązkowych zostaną przeliczone na wyniki z poziomu podstawowego, zgodnie z poniższą tabelą.  
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0 0 26 46 52 72 78 98 
1 21 27 47 53 73 79 99 
2 22 28 48 54 74 80 100 
3 23 29 49 55 75 81 101 
4 24 30 50 56 76 82 102 
5 25 31 51 57 77 83 103 
6 26 32 52 58 78 84 104 
7 27 33 53 59 79 85 105 
8 28 34 54 60 80 86 106 
9 29 35 55 61 81 87 107 

10 30 36 56 62 82 88 108 
11 31 37 57 63 83 89 109 
12 32 38 58 64 84 90 110 
13 33 39 59 65 85 91 111 
14 34 40 60 66 86 92 112 
15 35 41 61 67 87 93 113 
16 36 42 62 68 88 94 114 
17 37 43 63 69 89 95 115 
18 38 44 64 70 90 96 116 
19 39 45 65 71 91 97 117 
20 40 46 66 72 92 98 118 
21 41 47 67 73 93 99 119 
22 42 48 68 74 94 100 120 
23 43 49 69 75 95     
24 44 50 70 76 96     
25 45 51 71 77 97     

 
Kandydat, który w latach 2005 – 2009 spośród trzech przedmiotów obowiązkowych nie zdawał 

matematyki otrzymuje 30 pkt. 
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2) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przyjmuje się, że poziom niższy – standard level (SL) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach 
programu IB odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na nowej maturze, a 
poziom wyższy – high level (HL) – poziomowi rozszerzonemu. W przypadku języków obcych na 
dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub 
SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL). Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej przelicza się 
na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. – 100% 
6 pkt. – 90% 
5 pkt. – 75% 
4 pkt. – 60% 
3 pkt. – 45% 
2 pkt. – 30% 
 

Przedmioty obowiązkowe na maturze 
(poziom SL) 

Przedmiot 
dodatkowy 
(poziom HL) 

Przedmiot 
dodatkowy 
(poziom HL) 

Język polski 

 

Matematyka 

 

Język obcy 
(angielski, 
francuski, 
niemiecki, 

rosyjski, włoski, 
hiszpański) 

 
Ekonomia, 

geografia, historia, 
filozofia, j. polski 

 
Ekonomia, 

geografia, historia, 
filozofia, j. polski 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

 
Dopuszcza się, aby kandydat nie miał żadnego przedmiotu dodatkowego i wówczas otrzymuje za te 
przedmioty 0 pkt. 
 
Wynik końcowy oblicza się tak, jak w przypadku nowej matury, z uwzględnieniem przelicznika z 
wyniku egzaminu na poziomie HL na wynik z egzaminu na poziomie SL (jak w przypadku matur z lat 
2008 i 2009). 

 
3) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym: 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uzyskują:  
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: 
• Olimpiady Artystycznej, 
• Olimpiady Astronomicznej, 
• Olimpiady Biologicznej, 
• Olimpiady Chemicznej, 
• Olimpiady Filozoficznej, 
• Olimpiady Fizycznej, 
• Olimpiady Geograficznej, 
• Olimpiady Nautologicznej, 
• Olimpiady Historycznej, 
• Olimpiady Informatycznej, 
• Olimpiady Języka Angielskiego, 
• Olimpiady Języka Białoruskiego, 
• Olimpiady Języka Francuskiego, 
• Olimpiady Języka Łacińskiego, 
• Olimpiady Języka Niemieckiego, 
• Olimpiady Języka Rosyjskiego, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Chemiczna�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Filozoficzna�
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• Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie”, 
• Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 
• Olimpiady Matematycznej, 
• Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki,  
• Olimpiady Przedsiębiorczości, 
• Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej,  
• Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,  
• Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,  
• Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,  
• Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowanej przez Akademię Humanistyczną w 

Pułtusku),  
• Olimpiady Wiedzy Technicznej 
 
oraz  
Międzynarodowych olimpiad przedmiotowych: 
• Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,  
• Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, 
• Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, 
• Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej,  
• Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej, 
• Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,  
• Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,  
• Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,  
• Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, 
a także: 
• Ogólnopolskiego Konkursu "Parlamentaryzm w Polsce",  
• polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 

Wymienieni kandydaci otrzymują odpowiednie uprawnienia w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pod warunkiem, że studia dzienne na kierunku europeistyka wybiorą jako podstawowe. 

 
4) Kandydaci ze starą maturą 

Zasady – wspólne dla wszystkich kierunków studiów – określone zostaną w uchwale Senatu 
UW.  

 
5) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)  

Nie ma dodatkowego egzaminu. 

6) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)  

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego (ale max. 10 miejsc) 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: dotyczyć będą wyboru preferowanego kierunku studiowania 
oraz wiedzy o współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień integracji 
europejskiej. 
 
Kandydaci legitymujący się dyplomem matury zagranicznej kwalifikowani są na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której będzie sprawdzana ogólna orientacja kandydata w 
zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Kandydat może podczas 
rozmowy uzyskać maks. 100 pkt. 
 
Dodatkowo w przypadku cudzoziemców (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu 
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Matematyczna�
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Olimpiada_Misyjna_Znajomo%C5%9Bci_Afryki&action=edit�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Humanistyczna�
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znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego, jako Obcego) sprawdzana będzie umiejętność posługiwania się językiem 
polskim. 
 
Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu 
na kierunek w terminie 3 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu. Przewiduje się 
wprowadzenie II terminu dodatkowego egzaminu wstępnego w razie konieczności (np. 
kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami maturalnymi za 
granicą). 

 
6)  Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni 

Limity miejsc:  
• na studia równoległe: 10  
• na studia w trybie przeniesienia: 10 

Zasady kwalifikacji:  
• na studia równoległe:  

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok 
studiów równoległych w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej 
pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności. Warunkiem przystąpienia 
do rekrutacji jest uzyskanie średniej z toku studiów nie niższej niż 4,75 oraz 
przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie rekrutacji zostanie sporządzona 
lista rankingowa obejmująca 10 osób ze średnia nie niższą niż 4,75 z toku studiów. 

 

• na studia w trybie przeniesienia:  
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim 
UW na zasadzie przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów 
na kierunku europeistyka. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej z toku 
studiów nie niższej niż 4,75 oraz przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie 
postępowania zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca 10 osób ze średnia 
nie niższą niż 4,75 z toku studiów. 

 
 
4. Informacja o odpłatności za studia 

Studia są bezpłatne.  
Studia płatne tylko dla studentów cudzoziemców */[z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA] 

 
 
 
 
 

*/ studenci polskiego pochodzenia wnoszą opłaty obniżone o 30%. 

Płatność za cały rok  Płatność w dwóch ratach Płatność w ośmiu ratach 

2000 EURO 2200 EURO 2400 EURO 
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II. Studia drugiego stopnia 

 
1. Ogólne dane 

 Kierunek studiów: europeistyka 
 Rodzaj studiów: drugiego stopnia (magisterskie) 
 Forma studiów: stacjonarne (dzienne) 
 Czas trwania: 2 lata  
 Limit miejsc: 80 
 
2. Opis studiów  
 

Europeistyka: studia międzywydziałowe. 
Międzywydziałowe studia europeistyczne, prowadzone przez Centrum Europejskie UW i 
realizowane we współpracy z Wydziałami: Prawa i Administracji, Historycznym, Geografii i 
Studiów Regionalnych oraz Nauk Ekonomicznych UW, mają charakter interdyscyplinarny. Uczą 
patrzenia na Unię Europejską z różnych perspektyw: prawnej, społeczno-politycznej i 
ekonomicznej. Program studiów kładzie nacisk na rozmaite aspekty współpracy państw, 
eksponuje ewolucję celów i obszarów integracji europejskiej.  
 
Studia magisterskie trwają dwa lata i kończą się egzaminem magisterskim. Studenci pogłębiają 
wiedzę z zakresu europeistyki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Są to 
nowoczesne studia prowadzone w systemie interdyscyplinarnym. Studenci studiują i rozszerzają 
swoją wiedzę z zakresu prawa europejskiego, systemu gospodarki otwartej, europejskiego ładu 
społecznego, międzynarodowych i gospodarczych stosunków społecznych, a także stosunków UE 
ze światem zewnętrznym. 
Absolwenci posiadają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk 
ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej. Wiedza i umiejętności 
zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych lub 
stanowisk specjalistów w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, 
mediach a także przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit. Studia 
drugiego stopnia w Centrum Europejskim UW kształcą specjalistów zgodnie z potrzebami 
procesów integracyjnych i wzmacniania roli Polski w UE. Ułatwiają zaawansowaną karierę 
zawodową, a najlepszym studentom otwierają także drogę pracy naukowej i uzyskanie stopnia 
naukowego doktora ( w ramach kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich). 

 
3. Zasady rekrutacji 

1) Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:  
 
Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Kandydaci 
są przyjmowani na studia na podstawie testu z wiedzy o integracji europejskiej oraz średniej 
arytmetycznej z toku studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich). W postępowaniu 
kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową w oparciu o średnią arytmetyczną z toku studiów 
oraz wynik testu. 
 
Sposób przeliczania punktów: z testu wiedzy o integracji europejskiej kandydaci mogą otrzymać 
maksymalnie 200 pkt.; za średnią z toku studiów kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 200 pkt. 
(średnia 5,000 – 200 pkt; średnia 3,000 – 0 pkt.). Maksymalna liczba punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym – 400 pkt.  
 
Przy sporządzeniu listy osób zakwalifikowanych, zostaną uwzględnieni wyłącznie kandydaci, 
którzy uzyskali min. 50% liczby możliwych punktów z testu. W przypadku nie wyczerpania limitu 
przyjęć próg ten będzie mógł być obniżony do 40%. 
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 Forma egzaminu: test pisemny 
 Zagadnienia egzaminacyjne: zostaną podane do 1 marca 2009 r. 
 

2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

nie przewiduje się ulg 

3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)  

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego (ale max. 10 miejsc)  
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Osoby legitymujące się dyplomem zagranicznym uprawniającym do podjęcia studiów II 
stopnia kwalifikowane są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w której mogą uzyskać 
maks. 400 pkt. Przedmiotem rozmowy są takie same zagadnienia egzaminacyjne jak w 
przypadku egzaminu pisemnego dla kandydatów posiadających dyplomy wydane w Polsce.  
 
Dodatkowo w przypadku cudzoziemców (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu 
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu 
znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego, jako Obcego) sprawdzana jest umiejętność posługiwania się językiem 
polskim. 
Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu 
na kierunek w terminie 3 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu.  

 
5) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni 

Limity miejsc:  
• na studia równoległe: 10  
• na studia w trybie przeniesienia: 10 

Zasady kwalifikacji:  
• na studia równoległe:  

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok 
studiów równoległych w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej 
pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności. Warunkiem przyjęcia jest 
uzyskanie średniej arytmetycznej z toku studiów pierwszego stopnia nie niższej niż 
4,75 oraz przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie rekrutacji zostanie 
sporządzona lista rankingowa obejmująca 10 osób z najwyższą średnią z toku 
studiów. 
 

• na studia w trybie przeniesienia:  
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim 
UW na zasadzie przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów 
na kierunku europeistyka. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej  
arytmetycznej z toku studiów pierwszego stopnia nie niższej niż 4,75 oraz 
przedstawienie karty przebiegu studiów. W trakcie postępowania zostanie 
sporządzona lista rankingowa obejmująca 10 osób z najwyższą średnią z toku 
studiów. 
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4. Informacja o odpłatności za studia 

Studia są bezpłatne.  

Studia płatne tylko dla studentów cudzoziemców */ [z wyłączeniem osób z krajów członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA] 

 
 
 
 
 

 
*/ studenci polskiego pochodzenia wnoszą opłaty obniżone o 30%. 

Płatność za cały rok  Płatność w dwóch ratach Płatność w ośmiu ratach 

2000 EURO 2200 EURO 2400 EURO 
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ZASADY REKRUTACJI 

W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 
 

Centrum Europejskie UW 
  

I. Studia pierwszego stopnia  

4. Ogólne dane 

 Kierunek studiów: europeistyka 
 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) 
 Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
 Czas trwania: 3 lata  
 Limit miejsc: 100 
 
5. Opis studiów  
 

Europeistyka: studia międzywydziałowe. 
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. 
Międzywydziałowe studia europeistyczne, prowadzone przez Centrum Europejskie UW i 
realizowane we współpracy z Wydziałami: Prawa i Administracji, Historycznym, Geografii i 
Studiów Regionalnych oraz Nauk Ekonomicznych UW, mają charakter interdyscyplinarny. Uczą 
patrzenia na Unię Europejską z różnych perspektyw: prawnej, społeczno-politycznej i 
ekonomicznej. Program studiów kładzie nacisk na rozmaite aspekty współpracy państw, 
eksponuje ewolucję celów i obszarów integracji europejskiej.  
Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku 
europeistyka, otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Będą mogli się wykazywać wiedzą o 
procesach zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 
powojennych procesów integracji europejskiej. Uzyskają też niezbędną wiedze z zakresu prawa 
europejskiego, ekonomii i teorii integracji gospodarczej, nauk politycznych, socjologii, psychologii 
społecznej i geografii Europy oraz otrzymają odpowiednią wiedzą specjalistyczną z zakresu 
funkcjonowania Unii Europejskiej, a także niezbędna wiedzę z zakresu europejskiego systemu 
informacyjnego. Absolwenci studiów będą znać język obcy na poziomie biegłości B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 
Studia kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu nauk 
społecznych, politycznych, prawnych lub ekonomicznych. Mogą podjąć dowolne studia 
magisterskie w kraju lub za granicą.  
 

6. Zasady kwalifikacji  

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rankingową w oparciu o średnią z matur.  

 

1) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)  

Nie ma egzaminu dodatkowego. 

2) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)  

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego  
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: dotyczyć będą wyboru preferowanego kierunku studiowania 
oraz wiedzy o współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień integracji 
europejskiej. 
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Kandydaci legitymujący się dyplomem matury zagranicznej kwalifikowani są na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której będzie sprawdzana ogólna orientacja kandydata w 
zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Kandydat może podczas 
rozmowy uzyskać maks. 100 pkt. 
 
Dodatkowo w przypadku cudzoziemców (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu 
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu 
znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego, jako Obcego) sprawdzana będzie umiejętność posługiwania się językiem 
polskim. 
 
Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu 
na kierunek w terminie 3 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu. Przewiduje się 
wprowadzenie II terminu dodatkowego egzaminu wstępnego w razie konieczności (np. 
kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami maturalnymi za 
granicą). 
 

6)  Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni 

Limity miejsc:  
• na studia równoległe: w ramach limitu ogólnego  
• na studia w trybie przeniesienia: 20 miejsc  

Zasady kwalifikacji:  
• na studia równoległe:  
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów 
równoległych w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy 
rok studiów. Kandydaci przyjmowani są w taki sam sposób jak kandydaci, dla których jest 
to pierwszy kierunek studiów (w ramach rekrutacji otwartej). 

• na studia w trybie przeniesienia: 
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim UW 
mogą być przyjmowani decyzją Dyrektora CE UW na podstawie podania oraz 
przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych.  

 
 
4. Informacja o odpłatności za studia 

Studia są płatne. 
 

 
 
 

 

 
Opłaty za studia dla studentów cudzoziemców */[z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ ]  

 
 
 
 
 

 
*/ studenci polskiego pochodzenia wnoszą opłaty obniżone o 30%. 
 

Płatność za semestr  Płatność w dwóch ratach Płatność w czterech ratach 

3000,00 PLN 3400,00 PLN 3800,00 PLN 

Płatność za cały rok  Płatność w dwóch ratach Płatność w ośmiu ratach 

2000 EURO 2200 EURO 2400 EURO 
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II. Studia drugiego stopnia 

 
5. Ogólne dane 

 Kierunek studiów: europeistyka 
 Rodzaj studiów: drugiego stopnia (magisterskie) 
 Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
 Czas trwania: 2 lata  
 Limit miejsc: 70 
 
6. Opis studiów  
 

Europeistyka: studia międzywydziałowe. 
Międzywydziałowe studia europeistyczne, prowadzone przez Centrum Europejskie UW i 
realizowane we współpracy z Wydziałami: Prawa i Administracji, Historycznym, Geografii i 
Studiów Regionalnych oraz Nauk Ekonomicznych UW, mają charakter interdyscyplinarny. Uczą 
patrzenia na Unię Europejską z różnych perspektyw: prawnej, społeczno-politycznej i 
ekonomicznej. Program studiów kładzie nacisk na rozmaite aspekty współpracy państw, 
eksponuje ewolucję celów i obszarów integracji europejskiej.  
Studia magisterskie trwają dwa lata i kończą się egzaminem magisterskim. Studenci pogłębiają 
wiedzę z zakresu europeistyki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Są to 
nowoczesne studia prowadzone w systemie interdyscyplinarnym. Studenci studiują i rozszerzają 
swoją wiedzę z zakresu prawa europejskiego, systemu gospodarki otwartej, europejskiego ładu 
społecznego, międzynarodowych i gospodarczych stosunków społecznych, a także stosunków UE 
ze światem zewnętrznym. 
Absolwenci posiadają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk 
ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak Polskiej, jak i europejskiej. Wiedza i umiejętności 
zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych lub 
stanowisk specjalistów w organach administracji centralnej i samorządowej, organach UE, 
mediach a także przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit. Studia 
drugiego stopnia w Centrum Europejskim UW kształcą specjalistów zgodnie z potrzebami 
procesów integracyjnych i wzmacniania roli Polski w UE. Ułatwiają zaawansowaną karierę 
zawodową, a najlepszym studentom otwierają także drogę pracy naukowej i uzyskanie stopnia 
naukowego doktora ( w ramach kształcenie na studiach III stopnia – doktoranckich). 

 
7. Zasady rekrutacji  

1) Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:  

 
Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Lista 
rankingowa tworzona jest na podstawie średniej arytmetycznej z toku studiów I stopnia (lub 
jednolitych magisterskich).  
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

nie przewiduje się stosowania ulg 
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)  

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Osoby legitymujące się dyplomem zagranicznym uprawniającym do podjęcia studiów II 
stopnia kwalifikowane są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w której mogą uzyskać 
maks. 5 pkt. W rozmowie zostanie sprawdzona ogólną orientacja kandydata w zagadnieniach 
mających być przedmiotem przyszłych studiów.  
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Dodatkowo w przypadku cudzoziemców (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu 
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu 
znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego, jako Obcego) sprawdzana jest umiejętność posługiwania się językiem 
polskim. 

 
Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu 
na kierunek w terminie 3 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu.  

 
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni 

Limity miejsc:  
• na studia równoległe: w ramach limitu ogólnego (do wypełnienia limitu) 
• na studia w trybie przeniesienia: w ramach limitu ogólnego (do wypełnienia limitu) 

Zasady kwalifikacji:  
• na studia równoległe:  

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok 
studiów równoległych w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej 
pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności. Kandydaci przyjmowani są 
w taki sam sposób jak kandydaci, dla których jest to pierwszy kierunek studiów. 

 

• na studia w trybie przeniesienia:  
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim 
UW mogą być przyjmowani decyzją Dyrektora CE UW na podstawie podania oraz 
przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych.  

 

8. Informacja o odpłatności za studia 

Studia są płatne. 
 

 
 
 

 

 
Opłaty za studia dla studentów  cudzoziemców */[z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ ] 

  
 
 
 
 
 

 
*/ studenci polskiego pochodzenia wnoszą opłaty obniżone o 30%. 
 
 

Płatność za semestr  Płatność w dwóch ratach Płatność w czterech ratach 

3000,00 PLN 3400,00 PLN 3800,00 PLN 

Płatność za cały rok  Płatność w dwóch ratach Płatność w ośmiu ratach 

2000 EURO 2200 EURO 2400 EURO 
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ZASADY REKRUTACJI 

W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 
 

Centrum Europejskie UW 
  

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 

7. Ogólne dane 

 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska  
 Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) 
 Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
 Czas trwania: 3 lata  
 Limit miejsc: 90 
Studia zostaną uruchomione przy min. 20 przyjętych studentach 
 
8. Opis studiów  
 

Stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Celem studiów jest poznanie historii 
oraz obecnego kształtu współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Program nauki 
opiera się na trzech grupach przedmiotów: społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych. 
Pokazuje Unię Europejską ją jako uczestnika międzynarodowych stosunków politycznych i 
gospodarczych oraz nacisk kładzie na analizę mechanizmów i zasad współpracy państw 
członkowskich UE. Studia trwają trzy lata. Kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci 
studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja 
europejska otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Będą mogli się wykazywać znajomością 
niezbędnych podstaw teoretycznych z zakresu nauk o prawie, ekonomii, nauk politycznych i 
społecznych oraz otrzymają odpowiednią wiedzą specjalistyczną z zakresu budowy i 
funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, a także niezbędna wiedzę z zakresu europejskiego 
systemu informacyjnego. 
Absolwenci studiów będą znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego rady Europy. Mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w 
Centrum Europejskim na kierunku europeistyka lub na innym dowolnym wydziale UW, a także w 
innych krajowych lub zagranicznych uczelniach. 

 
9. Zasady kwalifikacji  

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby zgłoszeń tworzy się listę rankingową w oparciu o średnią z matur.  
1) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)  

 

Nie ma dodatkowego egzaminu. 

2) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)  

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego  
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: dotyczyć będą wyboru preferowanego kierunku studiowania 
oraz wiedzy o współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień integracji 
europejskiej. 
 
Kandydaci legitymujący się dyplomem matury zagranicznej kwalifikowani są na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której będzie sprawdzana ogólna orientacja kandydata w 
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zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Kandydat może podczas 
rozmowy uzyskać maks. 100 pkt. 
 
Dodatkowo w przypadku cudzoziemców (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu 
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu 
znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego, jako Obcego) sprawdzana będzie umiejętność posługiwania się językiem 
polskim. 
 
Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu 
na kierunek w terminie 3 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu. Przewiduje się 
wprowadzenie II terminu dodatkowego egzaminu wstępnego w razie konieczności (np. 
kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami maturalnymi za 
granicą). 
 

6)  Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni 

Limity miejsc:  
• na studia równoległe: w ramach limitu ogólnego  
• na studia w trybie przeniesienia: 20 miejsc  

Zasady kwalifikacji:  
• na studia równoległe:  
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów 
równoległych w Centrum Europejskim UW muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy 
rok studiów. Kandydaci przyjmowani są w taki sam sposób jak kandydaci, dla których jest 
to pierwszy kierunek studiów (w ramach rekrutacji otwartej). 

 

• na studia w trybie przeniesienia:  
Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia w Centrum Europejskim UW 
mogą być przyjmowani decyzją Dyrektora CE UW na podstawie podania oraz 
przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych.  

 
 
4. Informacja o odpłatności za studia 

Studia są płatne. 
 

 
 
 

 

 
Opłaty za studia dla studentów  cudzoziemców */[z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ ] 

 
 
 
 
 

 
*/ studenci polskiego pochodzenia wnoszą opłaty obniżone o 30%. 

 

Płatność za semestr  Płatność w dwóch ratach Płatność w czterech ratach 

3000,00 PLN 3400,00 PLN 3800,00 PLN 

Płatność za cały rok  Płatność w dwóch ratach Płatność w ośmiu ratach 

2000 EURO 2200 EURO 2400 EURO 


