
 

Dlaczego warto wybrać europeistykę 

na Uniwersytecie Warszawskim? 

Ze względu na: 
• wysoki poziom nauczania potwierdzony przez Polską Komi-

sję Akredytacyjną, 
• świetnych nauczycieli akademickich, ekspertów i praktyków, 

którzy potrafi ą zainteresować tematyką zajęć – prof. dr hab. 
W. Czapliński, prof. dr hab. J. Czaputowicz, dr hab. B. Gó-
ralczyk, prof. UW, dr hab. T. Grosse, prof. UW, prof. dr 
hab. K. Jasiecki, prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyk,  

• możliwości odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań 
dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów, 

• autorski program studiów, którego głównym celem jest 
przygotowanie do analizowania i rozwiązywania problemów 
Europy, 

• możliwość studiowania za granicę w ramach programu 
ERASMUS+, 

• bogate życie studenckie, 
• przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, 
• dobre perspektywy na przyszłość, 
• Uniwersytet Warszawski ma 200-letnią historię, jest najwięk-

szą uczelnią w Polsce i oceniany jest jako najlepsza uczelnia 
w kraju. 

 Kontakt z Komisją Rekrutacyjną 

rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl 
rekrutacja2020.ce@uw.edu.pl 

tel. 518 575 867 
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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 studiów został przygotowany w ramach Programu 
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu War-
szawskiego (ZIP), którego celem jest podniesienie jakości na-
uczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój 
kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie oraz 
unowocześnienie zarządzania. 

Realizacja programu kształcenia umożliwia naszym studen-
tom nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie 
funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer 
polityki europejskiej, rozumienie dynamiki zmian politycz-
nych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu 
narodowym i ponadnarodowym, opracowywanie strategii de-
cyzyjnych, dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań 
uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji 
oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego. 

 

Przykładowe przedmioty 

• Negocjacje w Unii Europejskiej, 
• Teoria i praktyka integracji europejskiej, 
• Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej, 
• Arbitraż międzynarodowy, 
• Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej, 
• Lobbing w Unii Europejskiej, 
• Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej, 
• Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce, 
• Marketing i promocja w Unii Europejskiej 

  Nasi absolwenci 

Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – 
w kraju i zagranicą – w których wielodziedzinowa wiedza, 
umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z róż-
nych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwen-
ci studiów europejskich są świadomymi uczestnikami proce-
sów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywate-
lami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekona-
nie 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 pozarządo-
wych (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach 
międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnic-
twach oraz w mediach. 

Nowa europeistyka 

Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Po-
litycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Eu-
ropejskie UW w oparciu o program studiów przygotowany 
na podstawie wieloletnich doświadczeń dwóch wiodących 
ośrodków badań i dydaktyki w zakresie studiów europejskich. 
Studia mają charakter mulitidyscyplinarny, bazujący na do-
robku trzech dyscyplin - nauk o polityce i administracji, nauk 
prawnych oraz nauk socjologicznych. 

 
  

  


