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Rekrutacja do Kolegium Europejskiego  

na rok akademicki 2019-2020 
 

Rekrutacja na studia w Kolegium Europejskim rozpoczyna się 29 października 2018 r. a kończy się 16 stycznia 2019 r.  

Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja na stronie admissions.coleurope.eu, tj. wypełnienie aplikacji online, na 

którą składają się: list motywacyjny, CV, referencje od 2 profesorów, ocena kompetencji językowych (angielski i 

francuski), skany dyplomów, suplementów, dokumentów tożsamości etc.  

Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach: 

 European Interdisciplinary Studies (4 specjalizacje do wyboru: EU Public Affairs and Policies, The EU in the 

World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation) – studia w kampusie w Natolinie; 

 European Economic Studies, European Law, EU International Relations and Diplomacy oraz European Political 

and Governance Studies– studia w kampusie w Brugii. 

W ramach aplikacji składanej online na stronie Kolegium, kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia 

finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Komisji i Parlamentu Europejskiego (stypendia 

Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz Katedry Historii i Cywilizacji Europejskiej).  

Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna (marzec  2019), na którą zaproszeni są najlepsi kandydaci 

wytypowani na podstawie złożonych aplikacji.  

W maju 2019 kandydaci informowani są o wynikach rekrutacji.  

Rok akademicki oficjalnie rozpoczyna się we wrześniu 2019 roku, ale w kampusie w Natolinie, jak co roku, w 

sierpniu organizowana jest Letnia Szkoła Językowa z intensywnymi kursami języka francuskiego i angielskiego dla 

studentów, od których wymagany jest wyższy poziom znajomości tych języków. Wybrani studenci mogą też 

uczestniczyć w wykładach wprowadzających z takich dziedzin jak: stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo czy 

historia europejska.  

Więcej informacji na temat studiów w Kolegium Europejskim, procesu rekrutacji i stypendiów można uzyskać na 

stronach: 

www.coleurope.eu 

www.coleuropenatolin.eu  

www.facebook.com/CollegeofEuropeNatolin 

www.twitter.com/CoENatolin  // @coenatolin 
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