Regiony Europy jest nową, interdyscyplinarną specjalnością, oferującą wszechstronną wiedzę na
temat politycznych, kulturowych i gospodarczych perspektyw i wyzwań, stojących przed współczesną
Europą. Nasz kontynent jest obecnie miejscem ścierania się różnych wizji świata i sprzecznych
nierzadko interesów politycznych, obszarem koegzystencji licznych narodów, religii i kultur, a także
swoistym mitem – Ziemią Obiecaną dla wielu przybyszy z innych cywilizacji i kontynentów.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, iż szanse i zagrożenia integrującej się Europy stają się
przedmiotem refleksji i wyzwaniami stojącymi przed każdym z nas.
Studia na naszej specjalności dają szerokie kompendium wiedzy z zakresu stosunków
międzynarodowych, politologii, ekonomii, studiów kulturowych i socjologii, a także znajomość
społeczno-politycznych i mentalnych uwarunkowań integracji-dezintegracji europejskiej. Nasi
wykładowcy prowadzą zajęcia, dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej, polityk wspólnotowych,
zasad pozyskiwania funduszy europejskich oraz relacji UE ze światem zewnętrznym. Studenci poznają
także historię i kulturę poszczególnych regionów Europy, w tym zagadnienia związane z migracją i
europejskim dziedzictwem kolonialnym.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach w formie warsztatów z udziałem specjalistów z zakresu
stosunków międzynarodowych oraz medioznawstwa i komunikacji międzykulturowej.
Nasi absolwenci zdobywają:
 najbardziej aktualną wiedzę na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej wiodących państw

europejskich, na temat Unii Europejskiej oraz roli Polski w Europie,
 umiejętność pozyskiwania funduszy europejskich i zarządzania projektami,
 możliwość uzyskania pracy w instytucjach europejskich, w mediach, instytucjach
kulturalnych, wydawnictwach, centrach informacyjnych, organizacjach międzynarodowych,
państwowych i pozarządowych oraz w administracji krajowej, a także w szeroko rozumianych
instytucjach doradczych, dotyczących m.in. public relations,
 kompetencje niezbędne do życia i pracy w otoczeniu ludzi, będących przedstawicielami
różnych religii, narodów i kultur.
Interdyscyplinarna formuła kształcenia, zdobyta umiejętność analitycznego myślenia oraz
patrzenia z różnych perspektyw na proces współpracy europejskiej oraz szeroka sieć kontaktów
zewnętrznych sprawiają, że absolwenci naszej specjalności będą cenieni i poszukiwani na krajowym i
zagranicznym rynku pracy. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, że administracja
państwowa i samorządowa potrzebuje wciąż nowych specjalistów z zakresu problematyki
europejskiej. Ponadto, organizacje krajowe i międzynarodowe poszukują specjalistów o podobnym
zakresie kompetencji, co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pracy.
Nasza specjalność ma charakter ogólnowydziałowy, co pozwala słuchaczom na kontakt z bardzo
szerokim gronem wykładowców z różnych dyscyplin, obejmujących poszczególne dziedziny i obszary
studiów kulturowych, politologii i stosunków międzynarodowych.
Nasi studenci będą również mieli możliwość doskonalenia znajomości przynajmniej trzech języków
europejskich oraz skorzystania z wyjazdów naukowych (studia w wybranym kraju UE) w ramach
programu Erasmus i współpracy z Uniwersytetem Viadrina.
Zapraszamy do nas absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków społecznych i
humanistycznych. Preferowani są absolwenci stosunków międzynarodowych, nauk politycznych,
studiów kulturowych, dziennikarstwa, historii, socjologii, ekonomii i kierunków filologicznych.
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Efekty kształcenia dla kierunku studiów Regiony Europy
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów
Regiony Europy absolwent:
WIEDZA
zna i rozumie:
w pogłębionym stopniu – charakter nauk o polityce, nauk prawnych,
ekonomicznych, o zarządzaniu i komunikacji społecznej, o mediach, socjologii
oraz związanych z religioznawstwem, ich terminologię i teorie oraz ich źródła i
zastosowania, a także ich metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami
naukowymi oraz ich główne trendy rozwojowe.
podłoże, charakter i dynamikę relacji dyplomatycznych, militarnych,
ekonomicznych, religijnych i kulturowych w różnych regionach świata, w tym w
Europie, oraz specyfikę relacji państw europejskich ze światem zewnętrznym.
węzłowe problemy cywilizacji europejskiej. Posiada wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju idei politycznych, kultury, społeczeństwa i gospodarki na
płaszczyźnie europejskiej.
Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego,
międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowej polityki
społecznej.
przebieg procesów integracji gospodarczej w skali globalnej i subregionalnej,
włączając w to główne teorie integracji we wschodniej i zachodniej Europie w XX
i XXI wieku, w tym zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem Unii
Europejskiej.
mechanizmy związane z międzynarodową polityką zrównoważonego rozwoju
oraz z zarządzaniem projektami rozwojowymi (w szczególności unijnymi), zna
priorytety i instytucje (na szczeblu krajowym i regionalnym), a także procedury
związane w przyznawaniem środków na ich realizację.
zasady funkcjonowania public relations, marketingu, w tym marketingu
politycznego, i możliwości ich wykorzystania w mediach, a także sposób
funkcjonowania branży reklamowej.
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UMIEJĘTNOŚCI
potrafi:
wykorzystując standardowe metody i narzędzia z zakresu nauk o polityce, nauk
prawnych, ekonomicznych, o zarządzaniu i komunikacji społecznej, o mediach,
socjologii oraz związanych z religioznawstwem, analizować oraz przewidywać
przebieg złożonych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych
dokonujących się w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego.
inicjować i zarządzać projektami rozwojowymi, posługiwać się narzędziami
informatycznymi w tej dziedzinie oraz aplikować o środki na ich realizację,
zwłaszcza w odniesieniu do projektów europejskich.
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej
terminologii.
korzystać z narzędzi public relations, marketingu politycznego, promocji i
reklamy do przekazu medialnego.
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest gotów do:
aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach,
oraz do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań (przyjmując w nich różne
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role), a także do podejmowania samodzielnych i kreatywnych decyzji w
sytuacjach kryzysowych.
wykorzystywania wiedzy z zakresu procesów politycznych, gospodarczych,
społecznych i kulturowych, zachodzących w Polsce, Europie, Unii Europejskiej i w
świecie, do rozwiązywania stojących przed nim problemów poznawczych i
praktycznych.
podjęcia pracy w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty gospodarcze,
urzędy, instytucje rządowe i pozarządowe).
podjęcia studiów trzeciego stopnia.
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pełnioną rolą
zawodową zgodnie z zasadami etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.
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