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Kim jesteśmy? 

Jesteśmy częścią Uniwersytetu Warszawskiego  
 posiadającego 200-letnią historię, 
 ocenianego jako najlepsza uczelnia w kraju, 
 będącego największą uczelnią w Polsce, co umożliwia nam 

czerpanie z dorobku wielu dyscyplin naukowych. 
Istniejemy od 1991 r. Przez pierwsze 13 lat swojej działalności 
wspomagaliśmy proces przygotowań Polski do członkostwa 
w Unii Europejskiej, a po jego uzyskaniu służymy lepszemu 
zrozumieniu problemów Europy wśród polskiego społeczeństwa, 
prowadząc badania oraz studia europejskie, a także angażujemy się 
w prezentowanie stanowiska i doświadczeń Polski na arenie 
międzynarodowej.  
Dlaczego warto wybrać Centrum Europejskie? 
Ze względu na:  
 wysoki poziom nauczania potwierdzony przez Polską 
Komisję Akredytacyjną, 
 świetnych nauczycieli akademickich, którzy potrafią 
zainteresować tematami zajęć, 
 możliwości odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań, 
czemu sprzyja interdyscyplinarny charakter studiów, 
 autorski program studiów, którego głównym celem jest 
przygotowanie do analizowania i rozwiązywania problemów 
Europy, 
 możliwość wyjazdu na semestr studiów za granicę w celu zmiany 
perspektywy postrzegania Europy, 
 przyjazną atmosferę w kontaktach z nauczycielami akademickimi 
i administracją Centrum Europejskiego 
 bogate życie studenckie, 
 przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 dobre perspektywy na przyszłość (dalsze studia i praca). 

 



Program studiów 
Program 3-letnich studiów na kierunku europeistyka – studia 
europejskie składa się z części wstępnej oraz podstawowych 
zagadnień integracji europejskiej, a także problemów współczesnej 
Europy zarówno odnoszących się do stosunków 
międzynarodowych, jak i kwestii społecznych. Na część wstępną 
składają się zajęcia stanowiące wprowadzenie do następujących 
dyscyplin naukowych: 

 nauki o polityce, 

 socjologii, 

 prawa, 

 ekonomii.  

Podstawowe tematy związane z integracją europejską dotyczą jej 
historii, instytucji Unii Europejskiej, jej prawa i polityk, a także 
integracji ekonomicznej. Nie mniejsze znaczenie mają zajęcia 
podkreślające różnorodność kulturową Europy oraz wybrane 
współczesne problemy, takie jak migracje i kryzysy gospodarcze. 
Tematem zajęć jest także polska polityka europejska oraz stosunki 
Europy z innymi częściami świata. 

Tematy prezentowane podczas zajęć są pretekstem 
do doskonalenia podstawowych umiejętności, takich jak czytanie 
i pisanie na poziomie akademickim, umiejętność dyskusji, pracy 
indywidualnej i w zespole. Zgodnie z najnowszymi badaniami 
rynku pracy takich właśnie umiejętności oczekuje przyszły 
pracodawca od absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

 

o polityce, 

Co po licencjacie? 
Absolwenci naszych studiów mogą kontynuować kształcenie 
w Centrum Europejskim na tym samym kierunku (2-letnie studia 
magisterskie uzupełniające) lub podjąć dowolne studia 
magisterskie w kraju lub zagranicą. Studia magisterskie w Centrum 
wykorzystują wiedzę ze studiów I stopnia w celu bardziej 
dogłębnego analizowania problemów współczesnej Europy. Nasi absolwenci 
Absolwenci europeistyki – studiów europejskich odnajdują się 
w różnych miejscach pracy – w kraju i zagranicą – w których 
wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych 
pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe 
wymagania. Absolwenci studiów europejskich są świadomymi 
uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, 
aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają 
zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej 
wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie. 
Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, 
krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach 
unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach 
międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych 
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach 
międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach 
oraz w mediach. 

 

administracji rządowej i samorządowej, organizacjach 

granicą – w których 
l d h



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027005B004A0061006B006F015B01070020006400720075006B006100720073006B0061005D0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005700790073006F006B006100200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0107005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


