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Dlaczego MY?
Już czwarty rok z rzędu Uniwersytet Warszawski oferuje studia na kierunku europeistyka,
za których prowadzenie odpowiedzialne są dwa wiodące ośrodki badawcze i
dydaktycznie zajmujące się tematyką Europy i złożoności zachodzących w niej procesów czyli
Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiówd Międzynarodowych UW.

Chcesz wiedzieć dlaczego warto u nas studiować?
1. Kierunek interdyscyplinarny. Kierunek multidyscyplinarny.
Taka właśnie jest europeistyka. Skrupulatnie zaprojektowany program naszych studiów (zobacz tutaj)
opiera się przede wszystkim na dorobku trzech dyscyplin – nauk o polityce i administracji, nauk
prawnych oraz nauk socjologicznych. Dzięki temu unikalnemu połączeniu różnych obszarów
badawczych, nasi studenci mogą wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Wizytówką
Centrum Europejskiego jest jakość prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, obejmująca
szerokie spektrum zagadninisń.
Zajęcia akademickie prowadzą specjaliści ze wszystkich wskazanych dyscyplin, ściśle współpracujący
z innymi placówkami naukowymi na UW, w Polsce oraz za granicą.

2. Europeistyka – wbrew pozorom nie tylko o Europie.
Stała współpraca z uczelniami azjatyckimi, m.in. indyjskim Manipal University i University of Calcutta,
chińskim Xiamen University oraz amerykańskim Rutgers University w istotny sposób determinuje
koncepcję kształcenia na europeistyce. Współpraca z pozaeuropejskimi partnerami pozwala spojrzeć
na Europę z innej perspektywy.
Wychodzimy poza ramy Unii Europejskiej i Europy, co ma szczególne znaczenie w kontekście aktualnie
zachodzących procesów na scenie globalnej i wewnętrznych kryzysów integracyjnych, z którymi boryka
się Unia. Naszą misją jest wyrobienie w studentach umiejętności patrzenia na Europę z różnych
perspektyw i zdolności osadzenia rozgrywających się w jej granicach wydarzeń w różnych kontekstach
kulturowych. Tłumaczymy, jak rozumieć Europę z wewnątrz Unii, po sąsiedzku - ze Wschodu i Południa,
a także z atlantyckiej, azjatyckiej i afrykańskiej perspektywy. Każda inna, lecz każda niezbędna
do prawidłowego pojmowania zachodzących w Europie procesów oraz jej miejsca w świecie.

3. Kadra dydaktyczna, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej
Naszym niewątpliwym atutem jest zespół doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich
eksperci, ale przede wszystkim praktycy: znaczna część naszej kadry dydaktycznej, poza wypracowanym
latami dorobkiem naukowym, posiada doświadczenie zdobyte podczas działalności w placówkach
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dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, czy instytucjach administracji
państwowej. Wszystko to, wpływa na atrakcyjność oraz konkurencyjność naszej oferty dydaktycznej.
Już od pierwszego semestru, studenci europeistyki wdrażani są do pracy naukowej zarówno pod
względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Naszych dydaktyków wyróżnia szczególne
zaangażowanie w proces kształcenia studentów Centrum Europejskiego… jeszcze zanim przekroczą oni
progi Uniwersytetu Warszawskiego. Dowodem na to jest skierowany do maturzystów kurs „WOS
w pigułce”, stanowiący szybką i kompleksową powtórkę materiału do egzaminu dojrzałości z WOSu.
Nasz zapał do poszerzania Waszej wiedzy i horyzontów nie słabnie nawet w okolicznościach pandemii,
uniemożliwiających goszczenie Was w naszych salach dydaktycznych, jak odbywało się to dotychczas.
Dołożyliśmy wszelkich starań, abyście nadal mogli skorzystać z zajęć z naszymi dydaktykami, tym razem
w nieco innej formie. Właśnie dlatego, w tym roku przygotowaliśmy specjalną edycję kursu w wydaniu
video. Materiały możesz bezpłatnie odtworzyć na Youtube.
Zdajesz WOS na maturze? Chcesz powtórzyć materiał? Poczuć atmosferę studiów jeszcze przed ich
rozpoczęciem? A może po prostu masz ochotę poznać swoich przyszłych nauczycieli już teraz?
Jeśli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco zachęcamy Cię do obejrzenia
tegorocznego „WOSu w pigułce”. Owocnej nauki!

4. Bogata oferta w ramach programu Erasmus+
Do naszych studentów europeistyki kierujemy bogatą ofertę stypendialną w ramach programów
mobilnościowych m.in. Erasmus Plus. Obejmuje ona ponad 30 ośrodków akademickich w całej Europie
i w pełni oddaje interdyscyplinarny charakter studiów. W tym zakresie należy wyróżnić przede
wszystkim prestiżowe, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) (FR), Sorbonne Université (FR),
Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Maastricht (NL), Université Toulouse 1 Capitole (FR), Universidad
Autonoma de Madrid (ES), Ljublana University (SLO).
Co roku z programu korzysta kilkudziesięciu studentów europeistyki. Na początku marca każdego roku
organizowane są spotkania informacyjne z koordynatorem programów mobilnościowych w Centrum
Europejskim UW, mające na celu przybliżenie zainteresowanym procedurę aplikowania i kwalifikacji do
programu oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania. Jeśli już dzisiaj chciałbyś
sprawdzić, czy pobyt na uczelni zagranicznej o której marzysz, może się spełnić - wejdź na naszą stronę
internetową, gdzie prezentujemy szczegółową listę partnerskich ośrodków akademickich. Zaufaj nam warto!

5. Reagujemy na aktualne wydarzenia w Europie i na świecie
W toku kształcenia szczególny nacisk kładziemy na zmiany zachodzące na terenie Unii Europejskiej oraz
te dotyczące jej pozycji w nowo wyłaniającym się porządku międzynarodowym, czego
odzwierciedleniem jest regularnie i w miarę potrzeb aktualizowany program studiów. Uważnie
śledzimy bieżące wydarzenia, a przede wszystkim staramy się na nie reagować i podejmować na ich
temat dyskusje z naszymi studentami. Gwarantujemy, że nie zostaniesz w tyle!
Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do zapoznania się z opisami przedmiotów takich jak np. ”Ukraine
in International Relations”, czy “Ład światowy po pandemii”.
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6. Obecność w mediach – od telewizji poprzez radio, aż do
mediów społecznościowych
Pracowników naukowych Centrum Europejskiego UW oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW można często oglądać i słuchać w programach stacji telewizyjnych
i radiowych, a artykuły ich autorstwa publikowane są na łamach największych polskich i zagranicznych
gazet i portali internetowych. W sposób prosty i klarowny wyjaśniają zawiłości współczesnego świata
i dynamiki zmian zachodzących w Unii Europejskiej. Możliwość wysłuchania wywiadów i rozmów
z naszymi nauczycielami może stanowić atrakcyjny materiał uzupełniający w procesie kształcenia.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia zakładki CE w mediach oraz naszego fanpage'a na facebooku !

7. A co po studiach? Absolwenci europeistyki…
… są cenieni i poszukiwani na rynku pracy – zarówno krajowym i zagranicznym. Odnajdują się w
różnych miejscach pracy, w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych
pochodzących z różnych obszarów, stanowią podstawowe wymagania. Nasi absolwenci zatrudnienie
znajdują m.in. w instytucjach unijnych, podmiotach
administracji rządowej i samorządowej,
organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) oraz pozarządowych (np. Helsińska Fundacja Praw
Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.
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Więcej niż wiedza!
życie studenckie w Centrum Europejskim UW

Co tu dużo mówić – z nami po prostu miło jest studiować!

Dlaczego?
Aktywnie działający Samorząd Studencki #EuropeistykiUW dba nie tylko o zapewnienie bieżącej
pomocy studentom w trapiących ich sprawach, ale także o odpowiednią integrację środowiska
akademickiego w Centrum Europejskim UW. Nasza tradycja organizacji studenckich wydarzeń
kulturalnych sięga kilkunastu lat – zapewniamy, że z nami nie będziesz się nudzić. Szukasz
społeczności, w której przyjemnie się studiuje, a do tego liczysz na możliwość spędzania wspólnego
czasu po zajęciach, pogadania, czy pożyczenia notatek?

Dobrze trafiłeś!
Co więcej, Samorząd Studencki każdego roku we wrześniu organizuje Obóz Zerowy
w Sielpii Wielkiej! Jeśli chcesz sprawdzić, jak działa ten odłam samorządu oraz w jaki
sposób możesz spędzić z nami czas jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego,
wejdź na nasz fanpage na facebooku.

To inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów.
W oparciu o 16 lat doświadczeń realizują projekt Centrum Debaty Publicznej,
gdzie koncentrują się na organizacji konferencji, debat oraz spotkań, w których
udział biorą przedstawiciele świata polityki, nauki, kultury, sportu czy biznesu.
A co jeśli zechcesz dołączyć? Nic prostszego! Koło ma charakter otwarty, a do grona jego członków
może dołączyć każdy student wyrażający chęć jego współtworzenia i rozwijania się w ramach jego
struktury. Kliknij TUTAJ po więcej informacji!
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Proces REKRUTACJI
krok po kroku

1.

Zapisy na studia…

…odbywają się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - aby wziąć udział w rekrutacji,
rozpocznij od założenia swojego indywidualnego konta kandydata. Konto umożliwi Ci nie tylko
natychmiastowe sprawdzenie wyników rekrutacji, dostęp do listy potrzebnych dokumentów,
czy przesłanie zdjęcia niezbędnego do wyrobienia legitymacji studenckiej, ale także szybki kontakt
z komisją rekrutacyjną interesującego Cię kierunku studiów.

2. Kierunek #EuropeistykaUW oferowany przez Centrum
Europejskie UW…
…z łatwością znajdziesz tutaj, w zakładce Oferta. Zapoznaj się z podanymi informacjami i dowiedz się
jakie warunki musisz spełnić, by móc ubiegać się o miejsce na naszych studiach.

3.

Załóż swoje indywidualne konto kandydata…

… poprzez wypełnienie krótkiego formularza. Nie zajmie Ci to dłużej niż kilka minut!

4.

Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych…

…które stanowią podstawę do ubiegania się o miejsce na naszych studiach.
Na swoim koncie w systemie IRK, zaznacz przedmioty, z których zdawałaś/eś egzaminy maturalne wraz
z określeniem ich poziomu, a następnie – po otrzymaniu wyników matur – wprowadź je do systemu.
Pamiętaj, że samodzielne wprowadzenie wyników do systemu nie jest obligatoryjne - przy wypełnianiu
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deklaracji maturalnej w swojej szkole średniej, masz możliwość wyrażenia zgody na automatyczne
pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur. Jeśli zdecydujesz się wyrazić taką zgodę, wyniki
zostaną pobrane bez Twojego udziału. Niewyrażenie zgody obliguje Cię do samodzielnego
wprowadzenia wyników do systemu.

UWAGA! Kandydaci legitymujący się:

✔
polską maturą zdawaną przed rokiem 2006
✔
maturą IB
✔
maturą EB
wpisują wyniki maturalne samodzielnie!
Kandydaci z dyplomem zagranicznym wczytują na swoje konto rejestracyjne zeskanowane wykazy ocen
na dyplomie – sprawdź szczegóły tutaj.

5.

Dokonaj opłaty…

6.

Poczekaj na wyniki rekrutacji…

7.

Złóż wymagane dokumenty…

…na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie podany w Twoim profilu w systemie IRK.
Opłata za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł, a jej uiszczenie jest warunkiem, aby Twoje zgłoszenie
mogło zostać rozpatrzone w procesie rekrutacji.

…o których dowiesz się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK.
O zakwalifikowaniu się na studia decyduje liczba uzyskanych punktów, przeliczanych na podstawie
Twoich wyników z egzaminów maturalnych. Pamiętaj, że przyjmowanie dokumentów odbywa się
w minimum w trzech turach – jeśli nie zostaniesz zakwalifikowany w pierwszej turze, nie zniechęcaj się!
Wciąż masz szansę, by dostać się w kolejnej. Warto sprawdzać wyniki na bieżąco, zgodnie
z harmonogramem, który udostępniamy Ci na kolejnej stronie. Harmonogram możesz sprawdzić także
na stronie Biura ds. Rekrutacji tutaj.

…zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie. Masz na to czas do końca tury, w której
zakwalifikowano Cię na studia. Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby
trzeciej posiadającej imienne upoważnienie do tego celu. Pamiętaj, że dopiero po złożeniu
dokumentów zostaniesz oficjalnie przyjęty na studia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym
terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wówczas
na miejsce osób, które zrezygnowały kwalifikowane są kolejne osoby z listy rezerwowej – zapraszamy
je do złożenia dokumentów w kolejnej turze. Jeżeli po wyczerpaniu listy rezerwowej, okazałoby się,
że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami, ogłoszona zostanie dodatkowa tura rejestracji.
Zobacz: Katalog wymaganych dokumentów.
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WAŻNE TERMINY!
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

6 czerwca 2022

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji

5 lipca 2022

Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK
nie przegap swojej szansy!

6 lipca 2022

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych

11 lipca 2022

Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów
do systemu IRK

13 - 15 lipca 2022

Dodatkowe
egzaminy
wstępne
(sprawdzające
predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także
w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy
i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego

19 lipca 2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji – sprawdź swoje konto IRK!

20 - 22 lipca 2022

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów - 1. termin

25 - 26 lipca 2022

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów – 2. termin
(w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)

27 - 28 lipca 2022

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów – 3. termin
(w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)

Kandydatów (IRK) - już teraz możesz założyć swoje konto!
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Informacje praktyczne
Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: w siedzibie Centrum Europejskiego przy Al. Niepodległości 22 oraz
w Gmachu Audytoryjnym na kampusie głównym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.
Centrum Europejskie UW mieści się pomiędzy stacjami metra Wierzbno i Wilanowska. Budynek jest przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

•Kontakt z nami•

Sprawy związane z rekrutacją na studia
rekrutacja2020.ce@uw.edu.pl
Sekretariat Studiów Centrum Europejskie UW
studce@uw.edu.pl
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