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Misja  

 
Podstawowym zadaniem Centrum Europejskiego jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań 

naukowych w zakresie studiów europejskich, obejmujących zarówno problematykę integracji europejskiej, jak 
też szerszych zagadnień dotyczących całej Europy, zwłaszcza jej roli we współczesnym świecie. Badania te 
prowadzone są w ramach dwóch głównych obszarów wiedzy: nauk humanistycznych i nauk społecznych, 
obejmujących bardzo szerokie spektrum zagadnień badanych przez takie nauki jak politologia, historia, prawo, 
ekonomia, socjologia, kulturoznawstwo, antropologia czy informatologia. Realizuje to zespół pracowników CE, 
w skład którego wchodzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dziedzin. Korzystają oni przy tym z najlepszych 
tradycji, potencjału i doświadczeń Uniwersytetu Warszawskiego, jak też ściśle współpracują z innymi 
placówkami naukowymi w Polsce i za granicą.  

Drugim podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie studentów pragnących pogłębić swoją 
wiedzę na temat Europy. Nauczanie to jest nierozerwalnie związane z prowadzonymi w Centrum badaniami 
naukowymi. Umożliwia to przekazywanie aktualnego stanu wiedzy oraz, wśród wielu nabywanych 
umiejętności, uczy przede wszystkim krytycznego myślenia. Programy kształcenia odzwierciedlają bowiem 
interdyscyplinarny – humanistyczno-społeczny – charakter prowadzonych w CE badań naukowych. Centrum 
poszukuje nowych form i metod dydaktycznych, które, z jednej strony, pozwolą lepiej prezentować złożoną 
tematykę zajęć, a z drugiej - w bardziej efektywny sposób trafią do młodych przedstawicieli społeczeństwa 
cyfrowego. Centrum współpracuje ze studentami, łącząc profesjonalizm dydaktyki i podmiotowe traktowanie 
uczestników procesu nauczania oraz kształtując w nich postawę aktywnego i odpowiedzialnego obywatela, 
rozumiejącego znaczenie wiedzy oraz świadomego konieczności uczenia się przez całe życie.  

Ze względu na fakt, że studia europejskie stanowią stosunkowo nowy kierunek studiów w Polsce, 
Centrum Europejskie uczestniczy w debacie naukowej na temat kształtowania się pola badawczego i 
metodologii tej nowej dyscypliny. Pracownicy Centrum śledzą najnowsze tendencje w rozwoju krajowych i 
zagranicznych programów studiów europejskich; nieustannie kontrolują oraz podnoszą jakość swojej oferty 
dydaktycznej, dostosowując ją do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych oraz rynku pracy. W tym celu 
rozwijany jest także system zapewniania jakości kształcenia. 

Centrum Europejskie dba o właściwy dobór i rozwój zawodowy swojej kadry. Zatrudnia nauczycieli 
posiadających odpowiednie przygotowanie akademickie oraz doświadczenie praktyczne. Pracownicy Centrum 
działają z poszanowaniem etosu akademickiego zarówno w pracy badawczej, nauczycielskiej, jak też 
administracyjnej. Poszukiwanie prawdy, indywidualny rozwój, poszanowanie godności osobistej oraz tolerancja 
dla odmienności są dla pracowników Centrum podstawowymi wartościami. Centrum działa jawnie, z 
zachowaniem zasady jak największej przejrzystości działań. Jego misja i strategia są zgodne z misją i strategią 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

 


