Magisterski program double degree na kierunku Studia europejskie
Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
Corso di laurea in European and global studies w Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Uniwersytetu w Padwie.
Ogólna charakterystyka programu:
Program double degree w ramach studiów II stopnia (SUM) na kierunku europeistyka jest
realizowany przez Instytut Europeistyki UJ oraz Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche
e Studi Internazionali Uniwersytetu w Padwie od roku akademickiego 2013/14.
Program oferuje nie tylko możliwość odbycia II roku studiów na jednej z najstarszych i
najbardziej prestiżowych europejskich uczelni, ale także umożliwia pogłębienia wiedzy z
zakresu procesów integracji europejskiej oraz funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
zarówno w perspektywie prawno-ekonomicznej, społeczno-politycznej, jak i antropologicznohistorycznej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim (Kraków) oraz angielskim (Padwa).
Rekrutacja
Po stronie polskiej rekrutacja jest dwuetapowa. Studenci, po zarejestrowaniu się w systemie
elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK) UJ na studia uzupełniające magisterskie w IE UJ
na kierunku Studia europejskie i złożeniu w sekretariacie IE UJ wszystkich dokumentów
wymaganych do wpisu na SUM w IE UJ (dodatkowe dokumenty patrz poniżej), podchodzą
do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się z początkiem października. Rozmowa ma na
celu zweryfikowanie ich motywacji do uczestnictwa w programie oraz znajomości języka
angielskiego. Niepowodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej nie oznacza skreślenia kandydata
z listy studentów studiów uzupełniających magisterskich w IE UJ. Kandydaci zostają wpisani
do programu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej oraz zaliczeniu I
roku studiów (uzyskaniu 60 punktów ECTS).
Jak aplikować?
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Co roku do końca września należy złożyć w sekretariacie u Pani mgr Doroty Krętkowskiej
teczkę z dokumentami zawierającymi:
1) międzynarodowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na
poziomie przynajmniej B2, bądź uwierzytelnione kopie stron indeksu studiów
licencjackich lub magisterskich potwierdzające egzaminy z tego języka na poziomie
przynajmniej B2. Kandydaci posiadający licencjat lub magisterium filologii angielskiej
składają odpis tego dyplomu,
2) list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu double degree (w języku
włoskim lub angielskim),
3) kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich,
4) uwierzytelnioną kopię strony paszportu ze zdjęciem (obowiązuje wyłącznie studentów
nieposiadających polskiego obywatelstwa) lub dowodu osobistego.
Opłata rekrutacyjna:
Kandydaci dokonują opłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny na SUM w IE UJ zgodnie z
zasadami ustalonymi na UJ.
Przebieg studiów i języki wykładowe:
Program trwa dwa lata. W ramach pierwszego roku studiów zajęcia są prowadzone w
Instytucie Europeistyki UJ w zakresie Studiów europejskich. Studenci mogą wybierać kursy
opcjonalne spośród wszystkich kursów proponowanych w IE i w całym UJ, zarówno w
języku polskim, jak i po angielsku lub włosku. Student w czasie pierwszego roku studiów jest
zobowiązany uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS.
Drugi rok studiów realizowany jest w Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali w uniwersytecie w Padwie. Proponowane przez Uniwersytet w Padwie kursy
odbywają się w języku angielskim (istnieje możliwość wyboru opcjonalnych przedmiotów w
języku włoskim). Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji:
1) Global Communication Policies, 2) European Policies.
W czasie drugiego roku studiów studenci są zobowiązani do uzyskania co najmniej 60
punktów ECTS.
I.

Kursy wspólne dla obu specjalizacji:

1) ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE (6 ECTS)
2) EU AND INTERNATIONAL LAW (9 ECTS)
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3) PUBLIC MANAGEMENT AND MULTI-LEVEL GOVERNANCE (9 ECTS)
4) SOCIAL AND POLITICAL DATA ANALYSIS (6 ECTS)
5) GOVERNING TRANSNATIONAL PROCESSES
MOD. A – CONTEMPORARY EUROPEAN POLITICAL THOUGHT (6 ECTS)
MOD. B – DECOLONIAL STRATEGIES (6 ECTS)
6) TERRORISM AND SECURITY IN INTERNATIONAL HISTORY (9 ECTS)
7) EUROPEAN AND GLOBAL ECONOMY (6 ECTS)
II. Kursy specjalizacyjne:
CURRICULUM GLOBAL COMMUNICATION POLICIES
1) GLOBAL COMMUNICATION GOVERNANCE
MOD. A: COMMUNICATION GOVERNANCE AND TRANSNATIONAL NETWORKS
(6 ECTS)
MOD. B: DIGITAL INNOVATION AND SOCIETY
2) DIGITAL CITIZENSHIP AND LAW
3) EUROPEAN AND GLOBAL CITIZENSHIPS

(6 ECTS)
(6 ECTS)
(6 ECTS)

4) INTERNATIONAL HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (6 ECTS)
5) GENDER EU POLITICS AND GLOBALISATION

(6 ECTS)

CURRICULUM EUROPEAN POLICIES
1) EU POLICY DESIGN AND IMPLEMENTATION
MOD. A: SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES (6 ECTS)
MOD. B: PROJECT MANAGEMENT AND POLICY EVALUATIOND (6 ECTS)
2) EU-USA RELATIONS (6 ECTS)
3) HISTORY OF CONFLICTS (6 ECTS)
4) HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION

(6 ECTS)

5) LOBBYING IN THE EU: THEORY AND PRACTICE (6 ECTS)
6) EUROPEAN ECONOMIC POLICY (6 ECTS)
III. Final examination / Praca magisterska: 15ECTS
Przygotowanie pracy magisterskiej:
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Czwarty semestr jest poświęcony na redakcję pracy magisterskiej (w języku angielskim lub
ewentualnie w języku włoskim), która odbywa się pod opieką dwóch promotorów – jednego
w Krakowie i drugiego w Padwie. Program kończy się obroną pracy magisterskiej, która
odbywa się w partnerskiej uczelni w obecności promotora z UJ i spełnia merytoryczne oraz
proceduralne wymogi obu uniwersytetów.
Dyplomy
Na koniec programu studenci, którzy uzyskali 120 punktów ECTS (po 60 punktów ECTS w
każdej z partnerskich uczelni) i obronili pracę magisterską, otrzymują dwa dyplomy: (1)
Diploma di Laurea Magistrale in Studi Europei, Classe LM 90 i (2) dyplom magisterski na
kierunku Studia europejskie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendia
Na czas pobytu w Uniwersytecie w Padwie studenci programu double degree mogą starać się
o stypendium ERASMUS+ lub o stypendium MEN i Republiki Włoch.
Zakres zdobytych umiejętności
Program kształci specjalistów polityk i programów unijnych, a

dzięki połączeniu

wieloaspektowej wiedzy europeistycznej z szerokimi kompetencjami językowymi, daje
absolwentom silną pozycję na europejskim rynku pracy. Absolwenci programu są
przygotowani do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w organizacjach
międzynarodowych oraz instytucjach wspólnotowych, a także w przedsiębiorstwach
działających na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, mogą kontynuować naukę na studiach III
stopnia, co daje możliwość znalezienia w przyszłości pracy w europejskich ośrodkach
akademickich i naukowo-badawczych.
Koordynatorzy programu:
dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ - koordynator programu Double Degree w
Instytucie Europeistyki UJ.
prof. Paolo Roberto Graziano, koordynator Corso di Laura in European and Global Studies
Uniwersytetu w Padwie.
prof. Ekaterina Domorenok, koordynator programu Double Degree w Dipartimento di
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Uniwersytetu w Padwie.
Kontakt:
dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ - email: joanna.sondel-cedarmas@uj.edu.
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