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Drodzy Kandydaci! 
 
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 
to największy tego typu ośrodek w Polsce. Ma charakter 
dydaktyczno-naukowy, choć powoli coraz większą wagę 
przykładając do rangi badań, ale też jakości studentów 
do nas przychodzących. O tym, co się u nas dzieje – a dzieje 
się dużo! – możecie z łatwością dowiedzieć się na naszej 
stronie internetowej czy Facebooku: ilość przedsięwzięć, 
publikacji, konferencji, czy wyjazdów na nich notowana 
mówi sama za siebie. 

Jako Centrum Europejskie naturalnie najwięcej zajmujemy się Europą, w tym integracją 
europejską, o której teraz tak głośno – i to w różnych kontekstach. A wiele wskazuje na to, 
że o tej integracji, bez względu na pogląd na nią i stosunek do niej, będzie wkrótce jeszcze 
głośniej. Albowiem Europa i Unia Europejska najwyraźniej wchodzą na ścieżkę kolejnej 
poważnej transformacji – o której w naszym Centrum staramy się informować na bieżąco, czy 
to – poprzez naszych pracowników – w mediach, czy na specjalnych kursach lub konferencjach 
(w tym cyklu „Europejskie środy na Ksawerów”), czy wprost na zajęciach. 

Cały nasz program podporządkowujemy zachodzącym zmianom (np. specjalne kursy, 
po angielsku, nt. UE po Brexicie czy nowych ruchach narodowych na terenie UE). Tym samym, 
podajemy nie tylko informację, ale oferujemy też pogłębioną analizę i szerszy kontekst 
dokonujących się, skomplikowanych i różnorodnych zmian. A zebraną wiedzę przedstawiamy 
w bogatej ofercie naszego bogatego Programu Wydawniczego, w którego ofercie znajdują się 
cenione w środowisku kwartalnik i rocznik po angielsku, a także własne publikacje książkowe. 

Oczywiście, nie wiemy, co się z Unią stanie, jak się ona przeobrazi, ale staramy się ją 
dynamicznie i z wielu stron pokazać. A Europa stała się teraz – to pozostaje poza dyskusją – 
wprost fascynująca pod względem badawczym i poznawczym. Jednakże bardzo interesująca 
jest teraz nie tylko Europa – lecz także jej otoczenie! Mamy bowiem i kryzys na Wschodzie 
(Donbas, Krym, Ukraina, Rosja) i na Bliskim Wschodzie (uchodźcy i migranci), a nawet zupełnie 
nowe wyzwania w stosunkach transatlantyckich. Dlatego mamy też w Centrum trzy ścieżki 
niejako globalne: transatlantycką, śródziemnomorską oraz wschodnia (od Rosji i Białorusi, 
po Indie, Chiny i Koreę). Chodzi nam bowiem o pokazanie Europy i UE w szerszym, globalnym 
kontekście. 

Dlatego też nie zaskakują u nas studenci z Ukrainy, państwa kaukaskich, zachodniej Europy czy 
nawet Indii i Chin, przybywający w nasze mury w ramach prowadzonych zajęć programu 
Erasmus. Natomiast studenci naszego Centrum, jak wykazują dostępne statystki, mają 
największe bodaj na całym UW szanse wyjazdu w ramach tego programu – do ponad 30 
ośrodków akademickich w całej Europie i wokół niej. 

Chcecie poznać współczesny świat i współczesną Europę – przybywajcie do nas! 

 

Zapraszamy w nasze progi – nie będziecie zawiedzeni! 

 

https://www.facebook.com/europeistykaceuw/

