
INSPIRUJĄCA GRUPA 
STUDENTÓW I STUDENTEK

EUROREG
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) to interdyscyplinarny ośrodek badawczy i dydaktyczny działający 
w ramach Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizujemy się w studiach miejskich, regionalnych i lokalnych,
polityce regionalnej i strategicznym zarządzaniu rozwojem. EUROREG jest zlokalizowany na Kampusie Głównym UW.

WYKŁADOWCY 

PROGRAM STUDIÓW

• rozwój lokalny

• prawo samorządowe
• planowanie przestrzenne

• projektowanie i ewaluacja polityk
publicznych

• metody analizy przestrzennej
• podstawy urbanistyki

• socjologia miasta

• �nanse lokalne

• zarządzanie miastem

• rozwój regionalny i polityka regionalna
• studia miejskie

PROFIL KANDYDATA
Osoby posiadające dyplom licencjata, magistra, inżyniera 

zainteresowane studiami miejskimi i regionalnymi.

ZAJĘCIA
Studia w EUROREG-u nie mogą być nudne! Dlatego nasz

program skomponowany jest z różnorodnych form zajęć,
nastawionych na aktywny udział oraz praktykę. Takie zajęcie

polegają między innymi na tym, że studenci i studenci
pracują w zespołach nad rozwiązaniem rzeczywistych

problemów. Wykorzystujemy w tym celu innowacyjne
metody, np. gry strategiczne, symulacje,

spacery badawcze, studia przypadków.

KAMERALNA ATMOSFERA
Niewielka liczba studentów sprawia, że mają

bezpośredni dostęp do kadry naukowej, możliwość
indywidualnych konsultacji z wiodącymi ekspertami

w dziedzinie rozwoju regionalnego i studiów
miejskich. Rozkład zajęć jest dostosowany do
potrzeb studentów łączących studia i karierę.

PRAKTYKI I BADANIA
Jesteśmy jedną z najaktywniejszych instytucji badawczych na Uniwersytecie,

dlatego nasi studenci regularnie biorą udział w realizacji projektów
naukowych, m.in. w ramach praktyk studenckich.

Najlepszym studentom proponujemy trwałą współpracę.

Nasi absolwenci i absolwentki obejmują stanowiska eksperckie i kierownicze, m.in.
w administracjirządowej i samorządowej, �rmach doradczych i instytutach badawczych,

znajdują także pracę w instytucjach zagranicznych (np.: agendy Unii Europejskiej, ONZ,
międzynarodowe �rmy consultingowe). Wiele studentów i studentek

zaczyna pracę „w branży” już w trakcie studiów.

PERSPEKTYWA CIEKAWEJ PRACY

KONTAKT
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych
i Lokalnych (EUROREG)
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 826 16 54 / 22 552 01 06

euroreg@uw.edu.pl
www.euroreg.uw.edu.pl
facebook.com/euroreg

REKRUTACJA
www.euroreg.uw.edu.pl/pl/rekrutacja

Interdyscyplinarny zespół ekonomistów, socjologów, geografów, politologów, antropologów,
specjalistów w zakresie polityk publicznych oraz zarządzania. Nasi dydaktycy mają duże
doświadczenie w prowadzeniu przełomowych badań (także międzynarodowych) oraz przekła-
        daniu ich efektów na praktykę rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania miejskiego 
 i metropolitalnego oraz projektowania, implementacji i oceny polityk publicznych. 
         W ostatnich latach pracownicy EUROREG-u współpracowali m.in. z: Ministerstwem 
  Rozwoju,  Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarią Prezesa 
            Rady Ministrów, Bankiem Światowy, OECD, Komisją Europejską, 
   Parlamentem Europejskim, urzędami marszałkowskimi oraz 
    urzędami miast, w tym przede wszystkim z urzędem
         Miasta Stołecznego Warszawy.

Interdyscyplinarny charakter EUROREG-u 
  sprawia, że tra�ają do nas studenci i studentki 
    po socjologii, europeistyce, politologii, 
      kulturoznawstwie, �lozo�i, samorządzie 
        terytorialnym, �lologii, prawie, geogra�i, 
         zarządzaniu, ekonomii, oraz innych kierun-
         kach społecznych i humanistycznych. 
         Różnorodność zainteresowań studentów 
         i studentek stymuluje wymianę wiedzy 
       i pomysłów oraz sprawia, że dyskusje 
    na zajęciach są pogłębione i inspirujące.


