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Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 
 
 

1990 r. - Powołanie nowej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego pod nazwą Centrum Badań 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Studiów Europejskich, z siedzibą w budynku WNE, ul. Długa 
44. 
 
 

2 września 1991 r. Na podstawie listu intencyjnego Jacqueline Lastenouse (Directoriate-General 
Audiovisual, Information, Communication, Culture), powstaje Specjalistyczne Centrum Dokumentacji 
Europejskiej (European Documentation Center), które zostaje ulokowane przy Ośrodku Informacji i 
Dokumentacji WE, wchodzącego w skład Centrum Badań EWG UW. 
 
 

1 października 1991 r. - Uchwała Senatu UW zmieniająca nazwę na Centrum Europejskie UW; 
Centrum otrzymuje pomieszczenia w Ośrodku „Ksawerów", przy Al. Niepodległości 22. 

1991 r. listopad - Inauguracja pierwszego 3-miesięcznego kursu europejskiego dla pracowników 
administracji państwowej. 
 
 

31 stycznia 1992 r. - Oficjalna inauguracja pracy Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy z 
udziałem przedstawicieli RE. Ośrodek zostaje afiliowany przy Uniwersytecie Warszawskim i staje się 
częścią Centrum Europejskiego. Dyrektorem Ośrodka zostaje dr Hanna Machińska. 

Oba Ośrodki: WE i RE uzyskują status ośrodków depozytowych. 
 
 

1992 r. maj - Pierwszy finał I-szej edycji konkursu „Europa w szkole", organizowanego wspólnie z 
Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
 
 

1992 r. lipiec - Pierwsze seminarium dla nauczycieli nt. włączania standardów europejskich do 
procesu nauczania. 
 
 

1992 r. październik - Uruchomienie rocznych studiów podyplomowych w zakresie integracji 
europejskiej. 
W sumie w latach 1992-2012 przeprowadziliśmy XX edycji tych studiów, które ukończyło blisko 
półtora tysiąca absolwentów. 
 
 
1992 r. październik - Również w tym samym miesiącu 1992 r. zostaje uruchomione pierwsze 
seminarium dla sędziów, prokuratorów i adwokatów w zakresie ochrony praw człowieka. 
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1992/1993 r. - Zostają zapoczątkowane ogólnopolskie szkolenia dla bibliotekarzy nt. baz danych Rady 
Europy i Wspólnot Europejskich. 
 
 

1995 r. październik - Bazując na doświadczeniach w prowadzeniu studiów podyplomowych, 
uruchomione zostają studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe w zakresie integracji 
europejskiej. Studia te prowadzone są w porozumieniu z Instytutem Stosunków Międzynarodowych 

UW. 
 
 

1996 r. - Następuje powołanie własnego Programu Wydawniczego CE UW. Program Wydawniczy jest 
edytorem pism naukowych: kwartalnika „Studia Europejskie"(red. nacz. D.Milczarek) oraz rocznika 
„Yearbook of Polish European Studies" (red. nacz. A.Nowak do roku 2016, obecnie B.Góralczyk). Jest 
także wydawcą wielu publikacji monograficznych i opracowań zbiorowych z zakresu europeistyki, a 
przede wszystkim pierwszego akademickiego podręcznika europeistyki - „Integracja europejska. 
Wybrane problemy" (red. D.Milczarek i A.Nowak, Warszawa 2003), zaktualizowanego następnie w 
roku 2006 i wydanego wspólnie z PWE, pod nazwą „Europeistyka w zarysie". 

Dorobek Wydawnictwa z lat 1996-2016 oprócz tomów kwartalnika i rocznika, skryptów i zeszytów z 
materiałami źródłowymi obejmuje kilkadziesiąt wydawnictw książkowych w języku polskim i językach 
obcych stanowiących ważny wkład w akademicką dyskusję europeistyczną. 
 
 

W latach 1997-2003 prowadzone są polsko-holenderskie studia podyplomowe w zakresie integracji 
europejskiej. Studia są organizowane wspólnie z Uniwersytetem w Maastricht i finansowane z 
holenderskiego funduszu 'MATRA'. Są przeznaczone dla wyższych urzędników państwowych (w tym 
negocjatorów), a kończy je ponad 200 słuchaczy. 
 
 

Także w latach 90-tych i w latach poprzedzających wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej 
prowadzone są różne specjalistyczne studia podyplomowe i szkolenia finansowane ze środków 
własnych słuchaczy lub programów pomocowych, np. PHARE, Know Now Foud i innych. Były to 
edycje m.in. dla Dyrekcji Lasów Państwowych, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, i wiele innych. 

Z innych, ważniejszych: 

 Podyplomowe Studia Europejskie prowadzone wspólnie z firmą OLYMPUS Centrum Edukacji i 
Rozwoju Biznesu S.A. w Bielsku-Białej (roku akademickim 2002/03), 

 Podyplomowe   Studia   Europejskie   dla   pracowników   Regionalnych   Dyrekcji Lasów 
Państwowych (2002/03), 

 Szkolenie dla pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (program PHARE, 1996), 

 Program szkoleniowy poświęcony problemom regulacji konkurencji w wybranych sektorach 
infrastrukturalnych (Know How Fund, 1996), 
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 Szkolenie dla pracowników Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (1996), 

 Szkolenie dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości (program FIESTA, 1996), 

 Szkolenie z zakresu teorii i praktyki prawa konsumenckiego (program PHARE, 1998), 

 Szkolenie „Gospodarka polska a Jednolity Rynek" (program FIESTA II, 1999), 

 Szkolenie „Ocena potrzeb szkoleniowych i szkolenia europejskie" (program PHARE, 1999), 

 Szkolenie   „Przygotowanie   polskiej   policji   do   Współpracy   w   Dziedzinie Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (III filaru) Unii Europejskiej" (program PHARE, 1999), 

 Szkolenie „Nauczyciel gimnazjum wiejskiego źródłem informacji o integracji z Unią 
Europejską i inicjatorem aktywności młodzieży szkolnej",( 2001), 

 Szkolenie „Proces integracji i warunki członkostwa  Polski w  Unii  Europejskiej" dla 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, (2002). 

 Szkolenie „Fundusze przedakcesyjne i fundusze akcesyjne w kontekście wspierania rozwoju 
regionalnego w Polsce", (2003). 

 
 

Od roku 1998 zostało wykonanych szereg ekspertyz prawnych dotyczących stopnia zbliżenia prawa 
polskiego do regulacji wspólnotowych. Ekspertyzy (w trybie pilnym i zwykłym) wykonywane były w 
ramach Projekt „Ocena prawna - opracowanie i zastosowanie koncepcji oceny i monitoringu stopnia 
zbliżenia prawa polskiego do acquis communautaire" (program PHARE). 

Również w latach 1998-2003 wykonano szereg ekspertyz w ramach programów „Doradztwo na rzecz 
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie wspierania procesu integracji Polski z Unią 
Europejską" (Counterpart Funds). 

Inne ważniejsze projekty z okresu przedakcesyjnego: 

• Projekt badawczy „European Studies in the New Member States of the Council of Europe. 
Polish Perspective"(1996), 

• Projekt badawczy „Transformacje suwerenności państwa polskiego a proces integracji 
europejskiej" (Komitet Badań Naukowych, 1999), 

• Projekt badawczy „Założenia strategii negocjacji finansowych w procesie akcesji Polski do 
UE" (2001), 

• Projekt badawczy dotyczący monitorowania sytuacji w krajach kandydujących do UE („New 
Europe Trends - Constitution of an Enlargement Watch, 2001"). Projekt we współpracy z 
Wydziałem Zarządzania UW, 

• Projekt badawczy „European Governance and the Reshaping of Markets (EUROSHAPE)" w 
ramach Szóstego Programu Ramowego UE (2003). Projekt pod kierunkiem berlińskiego Freie 
Universität. 
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1998 r. Uniwersytet przystępuje do programu SOKRATES-ERASMUS. Centrum znajduje się w gronie 
jednostek, które inicjują międzynarodową wymianę studentów. Obecnie Centrum współpracuje z 35 
uniwersytetami, z 16 krajów europejskich a z wymiany w latach 1998-2012 skorzystało ok. 300 
studentów. 
 
 

2002 r. październik - uruchomienie (wspólnie z COME UW) pierwszych na UW internetowych 
studiów. Były to studia podyplomowe studia europejskie prowadzone metodą e-learningu. W sumie 
przeprowadziliśmy IX edycji tych studiów, które ukończyło ok. 400 słuchaczy. 
 
 

4 lipca 2002 r. - Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy uzyskuje status samodzielnego 
przedstawicielstwa Rady Europy i zaczyna funkcjonować, jako Biuro Informacji RE. Tym samym 
przestaje być częścią CE UW. 
 
 

W latach następujących po roku 2004, pracownicy prowadzą i uczestniczą w wielu projektach 
badawczych (wybrane): 

 Projekt badawczy „Kryzys współczesności - perspektywa europejska", projekt badawczy 

prowadzony pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wieleckiego, 

 Projekt badawczo-wdrożeniowy „Opracowanie programów szkoleniowych w zakresie 

funkcjonowania Unii Europejskiej" (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: 

Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006), 

 Projekt badawczy „Centre for Contemporary India Research and Studies" wspólnie z 

Instytutem Spraw Międzynarodowych UW (2006-2012),  

 Projekt badawczy nt. „Turkey on the Way to the EU,   

 Projekt badawczy „Kierunkowskaz na Zachód. Ukraińska młodzież u bram Europy", 

zakończony publikacją książki pt.: "Poland in the European Union: Adjustment and 

Modernisation" (red. A.Adamczyk, K.Zajączkowski), 

 2011 r. - Centrum uczestniczy (jako lider projektu) w projekcie badawczym „Voter Advice 

Application for Poles and Lithuanians eligible to vote in local elections in the United 

Kingdom", sponsorowanego przez Komisję Europejską kwota 270 000 EURO. Zakończenie 

projektu w 2012 r. Kierownikiem projektu jest dr Agata Dziewulska. 

 

2004 r. październik - uruchomienie studiów licencjackich i magisterskich (dziennych i wieczorowych; 
w roku 2011 uruchomione zostają także magisterskie studia zaoczne) na kierunku 'europeistyka'. 
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Studia w latach 2004-2006 maja charakter studiów międzywydziałowych i prowadzone są wspólnie w 
wydziałami: Historycznym, Ekonomii, Geografii i Studiów Regionalnych oraz Prawa i Administracji. Od 
roku 2006 wraz z uzyskaniem statusu samodzielnej jednostki UW, ciężar prowadzenia studiów 
przejmuje Centrum. Realizacja programu studiów dokonywana jest we współpracy z Wydziałem 
Zarządzania UW. 
 
 

2005 r. maj - Rada Biblioteczna UW pozytywnie opiniuje wniosek o utworzenie biblioteki Centrum 
Europejskiego UW. 

Również w maju 2005 na podstawie porozumienia między Dyrekcją Generalną ds. Prasy i Komunikacji 
a UW powstaje Centrum Dokumentacji Europejskiej (funkcjonujące w ramach biblioteki CE). 
 
 

2006 r. - Centrum uzyskuje status samodzielnej jednostki organizacyjnej UW niebędącej wydziałem. 
 
 

2008 r. - Odnowienie porozumienia z ISM UW dotyczącego wspólnego prowadzenia studiów 
licencjackich, które otrzymują nazwę: stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska. 

Natomiast studia na kierunku 'europeistyka’  uzyskują charakter studiów interdyscyplinarnych. 
 
 

2010 r. roku Centrum Europejskie otrzymuje pierwszą kategorię (najwyższą) w ocenie 
parametrycznej jednostek naukowych. 
 
 

2012 r. - dwudziestolecie działalności CE UW, zainaugurowane wykładem na UW Hermana van 
Rompuy'a - przewodniczącego Rady Europejskiej: „Wyzwania stojące przed Unia Europejską 
2011roku". 
 
 

2013 r. - program studiów na kierunku 'europeistyka' zostaje opracowany zgodnie z wymogami 
Krajowych Ram Szkolnictwa Wyższego i otrzymał nazwę: 'europeistyka-studia europejskie'. 
 
 
W roku 2015 opracowany zostaje projekt Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich o charakterze 
ogólnoakademickim, który w roku 2016 uzyskuje akceptację Senatu UW. Uruchomienie nowych 
studiów planowane jest od roku akademickiego 2017/2018. 

Pierwszym dyrektorem Centrum Europejskiego UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. 
Następnie Centrum kierowali: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (do 1995 roku), prof. dr hab. Tadeusz 
Skoczny (do 1999 roku) oraz prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (do 2005 roku). prof. dr hab. Dariusz 
Milczarek ( roku 2016). Aktualnie dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. Bogdan Góralczyk. 

 

Publikacje pracowników CE UW można znaleźć w bibliografii UW . 
 

http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/

