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EUROPEISTYKAEUROPEISTYKA

studia I stopnia (profil praktyczny)
studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Skuteczność realizowanego programu studiów oraz przygotowanie studiów do wymogów współcze-
snego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem prak-
tycznym oraz zaangażowanie w proces kształcenia interesariuszy zewnętrznych.

Dlaczego europeistyka?

● kadra dydaktyczna z bogatym doświadczeniem 
praktycznym

● praktyczne i projektowe formy zajęć dydak-
tycznych

● języki europejskie (w tym, dla chętnych, język 
norweski)

● trening językowy
● wizyty studyjne z udziałem specjalistów z rynku 

pracy
● możliwość indywidualnego wyboru przedmio-

tów
● bogata oferta praktyk zawodowych

Perspektywa zatrudnienia

● instytucjach Unii Europejskiej
● administracja państwowa i samorządowa
● organizacje pozarządowe i instytucje pozysku-

jące fundusze
● organizacje i instytucje kulturalne oraz spo-

łeczne
● jednostki promujące i zarządzające zdrowiem
● media i wydawnictwa, działy HR
● przedsiębiorstwa krajowe i europejskie

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

● autoprezentacji i wystąpień publicznych ● współpracy w zespole ● negocjacji ● samodzielnego roz-
wiązywania problemów ● samodzielnego podejmowania działań ● praktycznego przygotowania do 
organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych ● pozyskiwania funduszy zewnętrznych í sposobów 
ich realizacji ● posługiwania się językami obcymi

● zarządzanie kulturą i komunikacją społeczną 
● mobilność społeczna 

● zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Specjalności
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Dlaczego UMCS?

Atrakcyjne stypendia – najlepsi studenci 
otrzymują jedno z najwyższych w Polsce sty-

pendiów rektora!

Akademiki o wysokim standardzie - do dyspo-
zycji studentów jest aż 2800 miejsc w 9 aka-

demikach. Miasteczko Akademickie znajduje 
się w centrum Lublina - budynki dydaktyczne, 

akademiki, kluby, obiekty sportowe i kultura- 
lne oraz biblioteka.

Inkubator Medialno-Artystyczny - wyjątkowy 
cyfrowy ośrodek twórczy, wyposażony w stu-

dio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną 
oraz pracownie, które współpracują z TVP Lu-

blin.

Sport na najwyższym poziomie - sukcesy za-
równo w Akademickich Mistrzostwach Polski, 

jak i najwyższych ligach państwowych.

Możliwości rozwoju - działalność w kołach na-
ukowych WFiS, szeroka oferta praktyk zawo-

dowych, udział w projektach i badaniach na-
ukowych, szeroka oferta zajęć fakultatywnych.
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