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Podstawowe informacje

§ Naukowa organizacja 
międzynarodowa założona 

w 1972 r.  przez sześć państw 

członkowskich Wspólnot 

Europejskich:  Beneluks, 

Francję, RFN i Włochy.

§ Obecnie 23 państwa członkowskie.

§ Uniwersytet badawczy 
skoncentrowany wyłącznie na 

studiach doktoranckich, 

studiach post-doktorskich

oraz zaawansowanych badaniach.

Państwa członkowskie EUI

Państwa stowarzyszone z EUI
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Każdego roku oferowanych jest łącznie do 150 stypendiów 
dla doktorantów w czterech dziedzinach nauki: 

§ EKONOMIA 
(Economics) – 5 lat

§ HISTORIA I CYWILIZACJA 
(History and Civilization) – 4 lata

§ PRAWO 
(Law) – 4 lata

§ NAUKI SPOŁECZNE I POLITYCZNE 
(Political and Social Sciences) – 4 lata

Pełne stypendia doktoranckie
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Opracowanie projektu 
pracy badawczej

Ustrukturyzowany 
program seminariów 
i warsztatów, 
przygotowywany przez 
każdy wydział.

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4

Program 
seminariów 
i warsztatów 
wyprofilowany 
pod kątem 
indywidualnej pracy 
badawczej.

Kontynuacja 
seminariów 
i warsztatów, 
badania terenowe, 
praca indywidualna.

Finalizacja badań, 
przygotowanie 
kariery zawodowej.

Ustrukturyzowany program badawczy

Ukończenie pierwszego roku programu doktorskiego jest 
równoznaczne z osiągnięciem tytułu Master of Research.

Ø Ph.D.Ø Przedstawienie 
konspektu pracy 
doktorskiej. 

Ø Przedstawienie
1/4 pracy 
doktorskiej.

Ø Przedstawienie
2/3 pracy 
doktorskiej.

Ø Przedstawienie
draftu pracy 
doktorskiej.

Kursy międzywydziałowe, 
rozwój osobisty, akademicki i profesjonalny

Obrona 
pracy.

Rok 5

Program doktorancki 
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§ Ścisła współpraca z promotorem/promotorką połączona 
z regularnym monitorowaniem postępów i codziennym 
kontaktem ze światowej klasy profesorami zapewnia 
najwyższą jakość badań. 

§ Program doktorancki oparty jest o:

§ Wewnętrzny korpus zasad i regulacji

§ Przejrzyste zasady współpracy 
z promotorem/promotorką

§ Etykę badań naukowych

§ Ochronę danych w badaniach naukowych

Program doktorancki
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§ Bogata oferta seminariów, warsztatów, usług i aktywności 
zaprojektowanych z myślą o pełnym wsparciu rozwoju 
osobistego, akademickiego i profesjonalnego:
§ Bezpośrednie wsparcie badań
§ Umiejętności akademickie i poza-akademickie
§ Wsparcie rozwoju kariery zawodowej

§ Możliwość pracy dydaktycznej
§ Bogaty program wymiany akademickiej
§ Wsparcie badań terenowych

Program doktorancki
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Program doktorancki

Odwiedź stronę internetową interesującego Cię wydziału, 
by poznać naukowców i ich projekty! 
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Absolwenci EUI tworzą profesjonalną międzynarodową sieć:

§ 60% pracuje w instytucjach akademickich

§ 7% pracuje w administracji państwowej

§ 7% pracuje w kancelariach prawnych

§ 6% pracuje w organizacjach międzynarodowych

§ 30% znajduje zatrudnienie na samodzielnym stanowisku 
badawczym (np. full-professor)

Perspektywy zawodowe
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Losy absolwentów

56%
17%

8%

6%

6%

4%
2% 1%

Instytucje akademickie

Organizacje międzynarodowe

Banki centralne

Sektor prywatny

Inne instytucje badawcze

Europejski Bank Centralny

Instytucje państwowe

Inne
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Losy absolwentów

85%

6%

4%
3% 1%

1%
Instytucje akademickie

Instytucje państwowe

Sektor prywatny

Organizacje międzynarodowe

Inne instytucje badawcze

Inne
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52%13%

9%

8%

6%

5%
4% 2% 1%

Instytucje akademickie

Kancelarie prawne

Instytucje UE

Organizacje międzynrodowe i NGO

Instytucje państwowe i rządowe

Sektor prywatny

Inne instytucje badawcze

Inne instytucje badawcze

Sądy

Losy absolwentów
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76%

7%

4%

4% 3% 3% 2%
1% Instytucje akademickie

Inne instytucje badawcze

Instytucje UE

Organizacje międzynarodowe

Inne

Instytucje państwowe

Sektor prywatny

Polityka publiczna

Losy absolwentów
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Społeczność naukowców

570+ Full-time researchers 
(Ph.D. and LL.M.)

90+ Full- and part-time 
professors 

65+ Postdoctoral Fellows

130+
Senior and 
Visiting Fellows

Dołącz do wielobarwnej społeczności akademickiej – studiuj wraz 
z ponad 800 naukowcami z ponad 60 państw!
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Więcej, niż tylko doktorat

Sport, muzyka, sztuka, kultura, kuchnia – badacze i ich rodziny 
współtworzą codzienne życie akademickiej społeczności.
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Kampus EUI
Kampus EUI mieści się w historycznych budynkach wśród wzgórz 
Toskanii, między Fiesole i Florencją.
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§ Społeczność naukowa skoncentrowana wyłącznie 
na studiach doktoranckich i post-doktorskich.

§ Stymulujące środowisko naukowe zaangażowane 
w zaawansowane badania najwyższej jakości.

§ Jeden z największych światowych programów doktoranckich 
i post-doktorskich, z udziałem ponad 800 badaczy działających 
w ramach globalnej sieci naukowej.

§ W pełni płatny cztero- lub pięcioletni program doktorancki.

§ Wyśmienite perspektywy zawodowe w akademii, organizacjach 
międzynarodowych, sektorze publicznym i prywatnym, oraz dla NGO.

Dlaczego EUI ?
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Dlaczego EUI ?

§ Światowej klasy biblioteka, Archiwa Historyczne Unii Europejskiej 
i znakomicie zaprojektowany kampus ułatwiają pracę badawczą.

§ Bogaty program seminariów, zajęć metodologicznych i kursów 
zaawansowanego oprogramowania komputerowego do badań 
jakościowych i ilościowych – podejście interdyscyplinarne.

§ Wspólne programy wymiany akademickiej z najważniejszymi 
europejskimi i północno-amerykańskimi ośrodkami naukowymi, 
badania zamiejscowe i terenowe finansowane przez EUI.

§ Rozwój osobisty, akademicki i profesjonalny.
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Terminarz aplikacji 
Nabór na rok akademicki 2019/2020

2 listopada
2018

Otwarcie
rekrutacji

31 stycznia
2019

Termin
nadsyłania

aplikacji

Luty/
Marzec 2019

Preselekcja
kandydatów

1-4 Kwietnia
2019

Rozmowy
kwalifikacyjne

w EUI

II połowa
kwietnia 2019

Decyzja
o przyjęciu

Koniec sierpnia
2019

Rejestracja

2 września
2019

Początek roku
akademickiego

Kryteria stypendium dla polskich kandydatów

Kryteria selekcji: 
§ Osiągnięcia akademickie
§ Ocena merytoryczna research proposal
§ Wybór promotora/promotorki
§ Umiejętności językowe
§ GRE (tylko dla ekonomii) 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/Poland
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Admissions Office:
E-mail: applyres@eui.eu
Telefon: +39 055 4685 373

EUI
www.eui.eu/PhD

Polish Committee @EUI
(stowarzyszenie polskich doktorantów)
Polish.Committee@eui.eu

Bądźmy w kontakcie!

http://www.eui.eu/PhD
mailto:Polish.Committee@eui.eu

