
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:  

 zarobki naszych absolwentów (większe niż zarobki 
absolwentów innych europeistyki w naszych kraju), 

 wysoki poziom nauczania potwierdzony przez Polską 
Komisję Akredytacyjną, 

 świetnych nauczycieli akademickich, którzy potrafią 
zainteresować tematami zajęć, 

 autorski program studiów, którego głównym celem jest 
przygotowanie do analizowania i rozwiązywania problemów 
Europy, dający możliwość rozwijania własnych zainteresowań 
dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów, 

 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. 
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Ścieżki kształcenia  

W programie kształcenia przewidziano wiele zajęć do wyboru. 

Sugerujemy, aby studenci, dokonując wyboru, zdecydowali się 

na jedną z następujących ścieżek kształcenia: 
 wewnętrzne problemy Europy (polityka energetyczna UE 

i alternatywne źródła energii, europejskie rynki pracy, 

globalizacja i kryzys rozwoju w Europie, ruchy społeczne 

w Europie, uchodźcy w UE, tożsamości w Europie); 

 rola Europy w świecie (polityki zagraniczne państw 

europejskich, UE wobec problemów ubóstwa i biedy 

na świecie, Europa a najważniejsze rynki wschodzące, Europa 

na Bliskim Wschodzie, polityka wschodnia UE, protokół 

dyplomatyczny); 

 współczesne społeczeństwa Europy (socjologia instytucji 

społecznych, ruchy społeczne w Europie, uchodźcy w UE, 

ideowe fundamenty Europy, europejskie rynki pracy, 

antropologia ekonomiczna); 

 prawo Unii Europejskiej (prawo UE, prawo finansowe UE, 

ochrona praw podstawowych w UE, prawo instytucjonalne 

i prawo stosunków zewnętrznych UE, aktualne zagadnienia 

prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, arbitraż 

międzynarodowy); 

 rozwój gospodarczy Europy (modele kapitalizmu w Europie, 

globalizacja i kryzys rozwoju w Europie, polityka energetyczna 

UE i alternatywne źródła energii, Europa a najważniejsze rynki 

wschodzące, europejskie rynki pracy). 

Osoby, które wybiorą inne zestawy zajęć, zrealizują indywidualną 

ścieżkę kształcenia. 

 

 

  

Unikalne podejście 
do problemów Europy 

Studia II stopnia poświęcone są pogłębionej analizie wybranych 

problemów wewnątrz Europy oraz jej relacji z innymi częściami 

świata. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na lepsze 

zrozumienie złożonych problemów naszego kontynentu. Podczas 

studiów studenci nabywają umiejętności krytycznej analizy, 

interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych 

w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej. 

Możliwości zatrudnienia 
Dzięki swojej interdyscyplinarności, studia magisterskie 

na kierunku europeistyka ułatwiają odnalezienie się na rynku 

pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów 

umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk kierowniczych 

i eksperckich w organach administracji centralnej i samorządowej, 

organach UE, mediach, przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych 

oraz instytucjach non profit, a dzięki interdyscyplinarności student 

posiada szeroką wiedzę nie tylko z jednej dziedziny. 

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. 

  


