
Nowa europeistyka 

Nowa europeistyka jest prowadzona na Uniwersytecie Warszaw-

skim od 1 października 2019 r. Odpowiadają za nią dwie jednostki: 

Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych, które mają wieloletnie doświadczenie dydak-

tyczne w prowadzeniu tym kierunku. 

 
 

Dlaczego warto wybrać europeistykę 

na Uniwersytecie Warszawskim? 

Ze względu na:  

 wysoki poziom nauczania potwierdzony przez Polską Ko-
misję Akredytacyjną, 

 świetnych nauczycieli akademickich, którzy potrafią zaintere-
sować tematami zajęć, 

 możliwości odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań, 
czemu sprzyja interdyscyplinarny charakter studiów, 

 autorski program studiów, którego głównym celem jest przygo-
towanie do analizowania i rozwiązywania problemów Europy, 

 możliwość wyjazdu na semestr studiów za granicę w celu zmia-
ny perspektywy postrzegania Europy, 

 bogate życie studenckie, 

 przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 dobre perspektywy na przyszłość (dalsze studia i praca). 
 

Uniwersytet Warszawski ma 200-letnią historię, jest największą 
uczelnią w Polsce, oceniany jest jako najlepsza uczelnia w kraju. 

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną 

rekrutacja2020.ce@uw.edu.pl 
tel. 518 575 867 

 

  

EUROPEISTYKA 

 

studia stacjonarne I stopnia 

profil ogólnoakademicki 

 

Centrum Europejskie 
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, tel. 22 55 333 01 

e-mail: europauw@uw.edu.pl, studce@uw.edu.pl 
https://www.ce.uw.edu.pl, facebook.com/europeistykaceuw 

 
Wydział Nauk Politycznych  

i Studiów Międzynarodowych 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

e-mail: wnpism@uw.edu.pl, informacja.wnpism@uw.edu.pl 
https://wnpism.uw.edu.pl, facebook.com/wnpism 

 

 

 
 
 

 

 



Program studiów 

Program 3-letnich studiów na kierunku europeistyka składa 

się z części wstępnej oraz podstawowych zagadnień integracji 

europejskiej, a także problemów współczesnej Europy za-

równo odnoszących się do stosunków międzynarodowych, 

jak i kwestii społecznych. Na część wstępną składają się zaję-

cia stanowiące wprowadzenie do następujących dyscyplin na-

ukowych: 

 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 euro-

pejska oraz stosunki Europy z innymi częściami świata. 

Tematy prezentowane podczas zajęć są pretekstem do dosko-

nalenia podstawowych umiejętności, takich jak czytanie 

i pisanie na poziomie akademickim, umiejętność dyskusji, 

pracy indywidualnej i w zespole. Zgodnie z najnowszymi ba-

daniami rynku pracy takich właśnie umiejętności oczekuje 

przyszły pracodawca od absolwenta Uniwersytetu Warszaw-

skiego.  

  

Co po licencjacie? 

Absolwenci naszych studiów mogą kontynuować kształcenie 

na Uniwersytecie Warszawskim na tym samym kierunku 

i profilu (2-letnie studia magisterskie uzupełniające) lub pod-

jąć dowolne studia magisterskie w kraju lub zagranicą. Studia 

magisterskie na kierunku europeistyka 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 da-

nych pochodzących z różnych obszarów stanowią podsta-

wowe wymagania. Absolwenci studiów europejskich są świa-

domymi 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, kra-

jowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach 

unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organiza-

cjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarzą-

dowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach mię-

dzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach 

oraz w mediach. 

  
  

  


