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europeistyka
European Studies • www.kul.pl/unia

Tryby studiów

stacjonarne I stopnia – licencjackie (limit miejsc: 60); 
niestacjonarne I stopnia – licencjackie  
(limit miejsc: 60).

Charakterystyka kierunku

Europeistyka w KUL to studia: 

nowoczesne; 
interdyscyplinarne; 
dające dobre perspektywy. 
Dzięki współpracy kadry naukowej z różnymi instytu-

cjami, studenci europeistyki mają możliwość odbywania 

różnego rodzaju praktyk oraz staży. Dla wyróżniających 

się studentów zagwarantowane są staże w Parlamencie 

Europejskim, na które zapraszają wykładający na kierunku 

Eurodeputowani. Studenci mogą również odbywać prak-

tyki m.in. w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, 

jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarzą-

dzających funduszami unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz 

Państwa Prawa i innych organizacji pozarządowych.

Studenci europeistyki będą mieli możliwość korzysta-

nia z oferty wyjazdów stypendialnych w ramach programu 

Erasmus dzięki licznym umowom partnerskim, którymi 

dysponuje KUL. Aby granice nie były przeszkodą w pełnym 

wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności nabytych w czasie 
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studiów, w programie studiów położono szczególny nacisk 

na kształcenie językowe. Studenci europeistyki będą, poza 

obowiązkowym językiem angielskim, studiować drugi język 

europejski. Wiele z oferowanych na Wydziale i Uniwersytecie 

zajęć prowadzonych jest w językach obcych. 

Dla kandydatów gotowych podjąć od pierwszego roku 

studia europeistyczne w języku angielskim, przygotowa-

na została oferta zrealizowania całego programu studiów 

w ramach ścieżki European Studies. (Uruchomienie ww. 

programu uzależnione jest od zebrania wystarczającej grupy 
zainteresowanych studentów. Podjęcie studiów w języku an-
gielskim wiąże się z koniecznością wnoszenia przez studenta 
dodatkowego czesnego).

Studia licencjackie będzie można kontynuować na po-

ziomie europeistycznych studiów magisterskich prowa-

dzonych po angielsku. Dzięki położeniu nacisku na naukę 

języków obcych, absolwenci europeistyki mają również 

możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich 

za granicą.

Nowy budynek dydaktyczny 
w Centrum Lublina 

Europeistyka - nowy kierunek na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji będzie się mieścić w budynku 

przy ulicy Spokojnej w Lublinie. Tradycyjne, przestronne 

sale byłego gimnazjum biskupiego zostały w nim przy-

stosowane do potrzeb multimedialnego przekazu wiedzy. 

Studia w tym nowoczesnym obiekcie to prestiż i wygoda.
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Program studiów

ROK I: Socjologia; Historia filozofii; Makro-  
i Mikroekonomia; Prawo międzynarodowe publiczne; 

Nauka o polityce; Historia społeczna Europy; 

Społeczno-psychologiczne uwarunkowania integracji 

europejskiej; Wstęp do prawoznawstwa; Procesy 

integracyjne w Europie; Wprowadzenie do prawa UE; 

Informatyka.

ROK II: Podstawy prawa publicznego i prywatnego;  
Partie polityczne i systemy partyjne; Międzynarodowe 

stosunki gospodarcze; Etyka; Procesy decyzyjne 

i instytucje w UE; Historia europejskiej kultury prawnej; 

Logika; Prawo materialne UE; Polityka regionalna UE; 

Ochrona praw człowieka w Europie; Katolicka Nauka 

Społeczna; Relacje UE z państwami trzecimi; Ochrona 

własności intelektualnej; 4 tyg. praktyk studenckich 

w Polsce lub za granicą.

ROK III: Fundusze strukturalne/Finansowe instrumenty  
UE; Współpraca państw grupy Schengen; Polityka 

społeczna i zatrudnienia w UE; Polityka UE w zakresie 

ochrony środowiska; Wolność religijna w Europie; 

Zarządzanie zasobami ludzkimi; Technika pracy 

biurowej; Usytuowanie, znaczenie i rola Polski w UE; 

Integracja gospodarcza w Europie; Współpraca 

kulturalna w Europie; Wspólna Polityka Handlowa 

UE; Polityka celna UE; Public Relations; Psychologia 

społeczna; Organizacja służby zagranicznej i protokół 

dyplomatyczny; Obsługa ruchu granicznego; Wspólna 

Polityka Rolna UE; Negotiations/Advocacy skills.
Ponadto program studiów obejmuje szeroki wybór 

przedmiotów fakultatywnych.
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Kadra naukowa

Kadra naukowa europeistyki to znakomici profesoro-

wie, wykładający na polskich  i zagranicznych uczelniach. 

Ich międzynarodowe doświadczenie gwarantuje dostęp do 

wiedzy na najwyższym światowym poziomie. W tym gro-

nie znajdują się: wybitni praktycy i teoretycy prawa, polito-

lodzy, socjolodzy, humaniści i ekonomiści, w tym posłowie 

do Parlamentu Europejskiego.

Absolwent

Europeistyka w KUL to nowoczesny i przyszłościowy 

kierunek, którego absolwenci będą specjalistami w zakresie 

spraw europejskich oraz nabędą umiejętności niezbędnych 

na unijnym rynku pracy. Absolwent europeistyki przygoto-

wany będzie do pracy zawodowej w instytucjach admini-

stracji rządowej i samorządowej, placówkach kulturalnych 

i społecznych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i mię-

dzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje 

międzynarodowe). Europeistyka to także fachowe przy-

gotowanie do pracy w przedsiębiorstwach państwowych 

i prywatnych.

Studia europeistyczne umożliwiają nie tylko nabycie 

wiedzy teoretycznej, ale uzupełniają ją bardzo ważnymi 

umiejętnościami praktycznymi. Są to studia interdyscy-

plinarne, pozwalające rozwijać zainteresowania związane 

z historią i kulturą Europy, europejską polityką i ekono-

mią. Dzięki zorganizowaniu ich na Wydziale Prawa, Prawa 
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Kanonicznego i Administracji KUL, absolwenci europeistyki 

będą swobodnie poruszać się w obszarach podlegających 

europejskim regulacjom prawnym. Studia te rozwijają 

umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecz-

nych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzą-

cych w UE.

Renoma i tradycja  KUL 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  jest naj-

bardziej charakterystycznym symbolem Lublina, zarówno 

w Polsce jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu Karola 

Wojtyły otwiera drogę kariery wielu naszym Absolwentom. 

Z tym kapitałem nie mogą się równać studia na żadnym in-

nym polskim Uniwersytecie. Wybór KUL-u to również przy-

łączenie się do grona wielu pokoleń lojalnych wobec swojej 

Alma Mater Absolwentów i Przyjaciół, tworzących środowi-

sko, dzięki któremu Uniwersytet istnieje.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katedra Prawa Unii Europejskiej

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

tel.  + 48 81 445 35 30, fax + 48 81 445 37 26 

www.kul.pl/unia,  www.kul.pl/dlakandydatow


