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Dlaczego Wydzia³ Studiów 
Miêdzynarodowych i Politycznych?

  2. Na Wydziale prowadzone s¹ najbardziej w Polsce rozbudowane studia 
miêdzynarodowe, polityczne i regionalne (area studies); programy studiów 
licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych oraz 
najwy¿sza w kraju liczba programów studiów w jêzyku angielskim (studia 
MA); 

  3. Najbardziej w Polsce rozbudowana sieæ porozumieñ miêdzynarodowych i 
wyjazdów stypendialnych, w tym w ramach programu Socrates/Erasmus 
(rocznie ponad 220 wyjazdów stypendialnych);

  4. M³ody i dynamiczny Wydzia³ Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych  
obejmuje zasiêgiem swoich studiów niemal ca³y œwiat, ci¹gle rozszerza swój 
program badañ i nauczania, dostosowuje siê do zmian w otoczeniu;

  5. Dostêp do 6 specjalistycznych bibliotek w ramach Wydzia³u oraz Biblioteki 
Jagielloñskiej, najwiêkszej w Polsce ksi¹¿nicy akademickiej (6,6 mln 
woluminów), subskrybuj¹cej w formie elektronicznej prawie 30 tys. tytu³ów 
czasopism ze œwiata;

 6. Otwarty rynek pracy - nasi absolwenci pracuj¹ m.in. dla Banku 
Œwiatowego, Unii Europejskiej, MSZ, Kancelarii Premiera, czo³owych firm w 
œwiecie i Polsce, robi¹ kariery akademickie, dyplomatyczne i biznesowe;

 7. Szerokie pole do dzia³ania w organizacjach studenckich gwarantuj¹cych 
rozwój osobisty i przygotowanie do wejœcia na rynek pracy (m.in. ko³a 
naukowe, Centrum M³odych Dyplomatów, Europejskie Forum Studentów 
AEGEE, Erasmus Student Network);

 8. Studia to nie tylko Uniwersytet, ale te¿ miasto i jego ludzie - magiczny 
Kraków, ze swoj¹ bogat¹ ofert¹ wydarzeñ kulturalnych, ¿ycia towarzyskiego, z 
200 tysi¹cami  studentów.

 1. Uniwersytet Jagielloñski - pierwsza uczelnia w Polsce w 
rankingu szkó³ wy¿szych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”, 
najwy¿sze spoœród polskich uczelni miejsca w rankingach 
miêdzynarodowych (The Times Higher Education Supplement  i 
Ranking Szanghajski);

do ka¿dego studenta

Indywidualnie podchodzimy



ca³y œwiat
Nasze studia obejmuj¹ Studia I i II stopnia prowadzone na Wydziale

Informacja o ukoñczonych 
studiach I stopnia, po 

których  mo¿na ubiegaæ siê 
o przyjêcie na studia II 

stopnia na WSMiP:

Na wszystkie kierunki studiów na Wydziale 
Studiów Miêdzynarodowych i Politycznych, 
za wyj¹tkiem: amerykanistyki, studiów 
bliskowschodnich, studiów daleko-
wschodnich, stosunków miêdzynarodowych 
i politologii, mo¿na ubiegaæ siê o przyjêcie 
po ukoñczeniu dowolnych studiów wy¿szych 
(co najmniej licencjackich).

Kandydaci na kierunek kulturoznawstwo, 
specjalnoœci: studia bliskowschodnie i 
s t ud i a  da lekowschodn ie  pow inn i  
legitymowaæ siê dyplomem ukoñczenia 
studiów na nastêpuj¹cych kierunkach i 
specjalnoœciach: archeologia, ekonomia, 
dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna, 
etnologia, europeistyka, filologia, filologia 
polska, filozofia, historia, historia sztuki, 
kulturoznawstwo, muzykologia, ochrona 
dóbr kultury, pedagogika, prawo, 
psycholog ia,  socjo log ia,  s tosunk i  
miêdzynarodowe, teologia, turystyka i 
rekreacja, wiedza o teatrze.

Kandydaci na kierunki: politologia i stosunki 
miêdzynarodowe powinni legitymowaæ siê 
dyplomem ukoñczenia studiów na 
nastêpuj¹cych kierunkach i specja-
lnoœciach: politologia, stosunki miêdzy-
narodowe, socjologia, historia, admini-
stracja, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i 
komunikacja spo³eczna.

W przypadku amerykanistyki mo¿na 
ubiegaæ siê o przyjêcie po dowolnych 
studiach, ale trzeba wylegitymowaæ 
siê dokumentem potwierdzaj¹cym 
podstawowa wiedzê z jêzyka 
angielskiego (œwiadectwo maturalne, 
dyplom ukoñczenia studiów, dyplom 
poœwiadczaj¹cy zdanie egzaminu z 

jêzyka).

1. Amerykanistyka

2. Bezpieczeñstwo narodowe
(studia I. stopnia)

3. Europeistyka 
(na studiach I. stopnia mo¿liwa specjalizacja: 
integracja œródziemnomorska)
(na studiach II. stopnia  specjalizacje: kultura i 
spo³eczeñstwa Europy, europejska integracja 
gospodarcza, europejska integracja polityczna, 
europejski system prawny, integracja 
œródziemnomorska)

4. Kulturoznawstwo miêdzynarodowe

5. Latynoamerykanistyka 
(studia II. stopnia)

6. Migracje i etnicznoœæ 
(studia II. stopnia)

7. Niemcoznawstwo

8. Politologia 
(na studiach I. stopnia  mo¿liwa specjalnoœæ: 
dziennikarstwo polityczne)  
(na studiach II. stopnia specjalnoœci: 
dziennikarstwo polityczne, instytucje i 
zarz¹dzanie polityk¹, transformacje polityczne i 
ustrojowe) 

9. Rosjoznawstwo 
(na studiach II. stopnia  specjalizacje: rosyjska, 
bia³oruska, litewska)  

10. Stosunki miêdzynarodowe
(na studiach I. stopnia  specjalnoœci: 
bezpieczeñstwo miêdzynarodowe, dyplomacja 
wspó³czesna, integracja europejska) 
(na studiach II. stopnia  specjalnoœci: studia 
strategiczne, studia nad rozwojem) 

11. Studia bliskowschodnie

12. Studia dalekowschodnie

13. Ukrainoznawstwo 

14. Wiedza o Holokauœcie i
      totalitaryzmach 
(studia II. stopnia)



Jednostki wchodz¹ce w sk³ad Wydzia³u

Instytut Amerykanistyki 
i Studiów Polonijnych UJ 
www.iaisp.uj.edu.pl 

Instytut Europeistyki UJ 
www.europeistyka.uj.edu.pl 

Instytut Nauk Politycznych 
i Stosunków Miêdzynarodowych UJ 
www.inp.uj.edu.pl 

Instytut Rosji i Europy 
Wschodniej UJ 
www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl  

Instytut Studiów Regionalnych UJ 
www.isr.wsmip.uj.edu.pl 

Katedra Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu 
www.orient.uj.edu.pl 

Katedra Ukrainoznawstwa 
www3.uj.edu.pl/ISR/ukrainoznawstwo  

Centrum Badañ Holokaustu 
www.holocaust.uj.edu.pl 

Instytut Konfucjusza w Krakowie 
www.instytutkonfucjusza.pl

dowiedz siê wiêcej na:

www.wsmip.uj.edu.pl

Siêgnij po wiedzê 
 
na Wydziale Studiów 
Miêdzynarodowych i Politycznych UJ

Wed³ug Raportu Biura 
Karier UJ, 

ponad 90% 
absolwentów 

Wydzia³u Studiów 
Miêdzynarodowych i 
Politycznych z roku 
2008/2009  znalaz³o 

pracê lub 
kontynuowa³o naukê
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