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SŁOWO OD REKTORA

Szanowni Państwo,

Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii 
Nauk. Status uczelni jest wybitnie społeczny, non profit. 15 lat istnienia Collegium to ciągły rozwój uczelni 
i utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia porównywalnego z renomowanymi uczelniami europejskimi 
i amerykańskimi. Świadczy o tym wysoka pozycja w rankingach, pozytywna opinia pracodawców i losy pracujących 
absolwentów.

W Collegium Civitas udało się utrzymać jakość, wysoki poziom nauczania oraz kadry dydaktycznej, łączącej 
wartość kształcenia akademickiego czerpanego ze związku z PAN z wybitnymi praktykami życia publicznego 
w Polsce i poza jej granicami: dziennikarzami, dyplomatami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa, badań 
rynkowych i opinii, trenerami i artystami. To jest unikalna wartość Collegium, które wychodzi naprzeciw wyzwaniom 
współczesności. Pozostaliśmy wierni misji, która przyświecała podczas tworzenia uczelni, czyli kształcenia na 
najwyższym poziomie przyszłych elit życia publicznego, zajmujących kluczowe pozycje zawodowe w polityce, 
administracji, mediach, ośrodkach badań społecznych, centrach analitycznych. Nie porzuciliśmy także misji kształtowania postawy obywatelskiej, do której zobowiązuje 
w sposób symboliczny nazwa uczelni. 

Naszym celem jest nie tylko przekazywanie studentom fascynującej wiedzy, pozwalającej na pełniejsze zrozumienie świata, ale także umiejętności praktycznych, 
które zapewnią im dogodną pozycję na rynku pracy i otworzą drogę do kariery w bardzo różnych zawodach.

Od początku jesteśmy uczelnią dwujęzyczną. Prowadzimy równolegle zajęcia w języku angielskim. Studiują tu studenci z blisko 50 krajów. W ramach programu 
Erasmus mamy ok. 60 umów o wymianie studenckiej oraz programy zagranicznych praktyk studenckich, a także kilkanaście umów z uniwersytetami zagrani-
cznymi poza programem Erasmus, w tym z uczelniami amerykańskimi.

Hasłem uczelni jest „Edukacja przez całe życie”, bowiem kształcimy nie tylko studentów, ale także słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich oraz 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich ich łączy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji lub zainteresowań oraz kontakt ze środowiskiem naukowym 
i akademickim, odpowiadającym najwyższym standardom zawodowym i etycznym.

prof. dr hab. Stanisław Mocek
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RADA PRZYJACIół COLLEGIUM CIvITAS
Jerzy Buzek 
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego (w latach 2009–2012)

Marta Kaczkowska
prezes Europejskiego Forum Właścicielek Firm

Marek Matraszek 
założyciel i dyrektor CEC Government Relations

Agnieszka Morawińska
dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

Andrzej Olechowski 
były minister finansów oraz były minister spraw zagranicznych

o. Stanisław Opiela 
jezuita, były przewodniczący Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) w Strasburgu

»

»

»

»

»

»

Paweł Potoroczyn 
dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

Andrzej Rosner 
dyrektor i naczelny redaktor Wydawnictwa Rosner i Wspólnicy

Michael Schudrich 
naczelny rabin Polski

Marcin Zaborowski
dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

Jan Zielonka 
profesor w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim

»

»

»

»

»

Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012), członek Rady Przyjaciół Collegium Civitas, podczas wykładu inauguracyjnego 

2



SPIS TREŚCI:
Kim jesteśmy...........................................

Czego uczymy.......................................

Edukacja przez całe życie..................

Rozwój pasji i kariery............................

Współpraca zagraniczna.....................

1 
2

3

4

5

3



»

LICENCJAT, MAGISTERIUM, DOKTORAT

Dyplomacja

Psychologia i Coaching

Leadership i Marketing Polityczny

Studia w obszarach:

KIM JESTEŚMY?

Dziennikarstwo i Nowe Media

Stosunki Międzynarodowe i Międzykulturowe

Analiza Informacji i Bezpieczeństwo

Marketing, Zarządzanie, Badania

»
»
»

»
»
»

»

na najbardziej poszukiwanych kierunkach i specjalnościach: 
Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Politologia 
a także Indywidualne Studia Interdyscyplinarne - „MISH” w Collegium Civitas.

STUDIA PODYPLOMOWE 
I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Komunikacja w mediach

Sztuka

Społeczeństwo

Blisko 30 kierunków w obszarach:

Dyplomacja i studia międzykulturowe

Bezpieczeństwo

Zarządzanie

Coaching

»
»

»

Collegium Civitas istnieje już ponad 15 lat na rynku szkolnictwa wyższego.

»
»

»
»

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas 
inauguracji roku akademickiego 2012/2013  Collegium Civitas 
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DOKTORAT Z SOCJOLOGII
»

STUDY IN ENGLISh

Media i negocjacje międzynarodowe

Biznes, zarządzanie i marketing

Blisko 30 programów studiów w języku angielskim 
i dwujęzycznych (polsko-angielskich) w obszarach:

Stosunki międzynarodowe

Dyplomacja i komunikacja międzykulturowa

»
»
»
»

PATRONAT 5 INSTyTUTóW PAN
Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Historii 

Instytut Studiów Politycznych

Instytut Sztuki 

Instytut Slawistyki

»
»
»
»
»

DOKTORAT Z SOCJOLOGII
Uprawnienia do doktoryzowania z dziedziny socjologii»

»Collegium Civitas mieści się na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki, 
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

STUDIA W CENTRUM WARSZAWY

»
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Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk podczas wizyty 
w Collegium Civitas

W czołówce polskich uczelni niepublicznych rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”3 

Wśród 20 najlepszych uniwersytetów rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”4 

6 razy 1. miejsce w rankingu tygodnika „Wprost” 1 

Socjologia i Politologia na  1. miejscu w Polsce wg tygodnika „Polityka”2 

»
»
»
»

osobistości ze świata dyplomacji, sztuki i mediów

zajęcia w małych grupach

200 wykładowców m.in. z Polskiej Akademii Nauk o międzynarodowym
doświadczeniu naukowym i dydaktycznym

90 wykładowców z tytułem naukowym profesora i doktora habilitowanego

»

»
»
»

szkolenia i praktyki z pracodawcą

konsultacje z doradcą zawodowym

interaktywny serwis rekrutacyjny

»
»
»

ponad 60 uczelni partnerskich

do wyboru zajęcia po polsku i angielsku

»
»

sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych 

pomoc psychologiczna

kadra CC  wyspecjalizowana w prowadzeniu zajęć w grupach integracyjnych

»
»
»

1. w kategorii uczelni niepublicznych niebiznesowych rankingu tygodnika. W 2011 roku – 2. miejsce. 
2. (wśród uczelni niepublicznych) wg Rankingu Szkół Wyższych 2007 tygodnika „Polityka”. W 2006 roku Politologia na 2. miejscu.
3. w 2011 roku wśród 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. 
4. jedną z dwóch uczelni niepublicznych wśród 20 najlepszych uniwersytetów publicznych i niepublicznych z całej Polski   
   rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.

WYSOKO W RANKINGACh

NAJLEPSZA KADRA I RELACJE MISTRZ-UCZEń

CENTRUM KARIER

OTWARTOŚć NA ŚWIAT

WSPARCIE OSób NIEPEłNOSPRAWNYCh

Nagroda tygodnika „Wprost” w rankingu najlepszych uczelni w Polsce
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prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, Honorowy Rektor Collegium Civitas | prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz, prezydent Collegium Civitas | Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy
Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego (w latach 2009 – 2012)
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CZEGO UCZYMY?
Siedem obszarów kształcenia na kierunkach: Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Politologia oraz Indywidualne Studia Interdyscyplinarne.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie mediów, znani dziennikarze, publicyści i redaktorzy najpoczytniejszych polskich mediów 
tradycyjnych i elektronicznych, m.in: Jacek Żakowski (Polityka), Grzegorz Miecugow (TVN 24), Edwin Bendyk (Polityka), Roman Kurkiewicz 
(Przekrój), Konrad Piasecki (RMF FM), Piotr Stasiak (polityka.pl) i Michał Komar.

»
DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
Program studiów dziennikarskich w Collegium Civitas stawia nacisk głównie na zajęcia praktyczne i szlifowanie warsztatu dziennikarskiego, zwłaszcza przy 
wykorzystaniu nowych technologii. Bogaty wybór studiów I i II stopnia daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności także w specjalistycznych dziedzinach 
takich jak dziennikarstwo internetowe czy nowe media. 

Studenci już od początku nauki uczestniczą w stażach i praktykach dziennikarskich w redakcjach ogólnopolskich gazet, tygodników, telewizji, radiostacji o 
różnych profilach, od newsowych (TVN 24) i muzycznych do magazynów lifestylowych („VIVA”, „Gala”, „Twój Styl”), filmowych czy sportowych. W praktyce 
większość studentów już od III roku łączy pracę zawodową ze studiami.

W programie m.in.:

tworzenie komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych

podstawy dziennikarstwa internetowego

projektowanie wydań internetowych i podstawy technologiczne mediów cyfrowych

analiza dyskursu medialnego

strategie perswazyjne

ewolucja Internetu i konwergencja mediów

modele biznesowe mediów cyfrowych

warsztat dziennikarski w zakresie analizy i prognozowania ekonomicznego w skali lokalnej i globalnej

»
»
»
»
»
»
»
»
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INDYWIDUALNE STUDIA INTERDYSCYPLINARNE - „MISh” W COLLEGIUM CIvITAS
Wspólnie z tutorem student opracowuje szczegółowy program studiów, dobierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami przedmioty z różnych kierunków, 
także anglojęzyczne. Indywidualne Studia Interdyscyplinarne w Collegium Civitas dają możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i umiejętność 
szerokiego patrzenia na współczesny świat, a także przełamywania myślowych stereotypów. Wielowymiarowe wykształcenie w zakresie nauk społecznych 
wyposaża absolwentów w umiejętności analityczne oraz wiedzę, która umożliwia im szybką i skuteczną adaptację do zmieniającego się rynku pracy.



MARKETING, ZARZĄDZANIE, bADANIA
Marketing i zarządzanie to najszybciej rozwijająca się i wyjątkowo dochodowa dziedzina, zwłaszcza w sektorze nowych mediów. Stale poszukiwani są researcherzy 
czy menedżerowie informacji. Collegium kształci na potrzeby pracodawców branży marketingowej i kadry zarządzającej badaczy potrafiących samodzielnie 
opracować koncepcję i nadzorować realizację badań empirycznych.

Programy specjalności i specjalizacji obejmują zagadnienia takie jak: 

marketing interaktywny

komunikacja w social media

współczesne społeczeństwo sieciowe

socjologia kultury

nowe trendy na rynku marketingu w Internecie 

»
»
»
»

narzędzia Human Resources i Public Relations

zarządzanie międzykulturowe

techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów grupowych

międzykulturowy coaching i NLP

»
»
»
»

Programy realizowane są również w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising 
Bureau Polska (IAB – Polska). Zajęcia prowadzą wykładowcy CC, specjaliści z zakresu komunikacji marketingowej i social media, praktycy m.in. 
z firm zrzeszonych w IAB, takich jak: Interia.pl, PBI, Wirtualna Polska, Buzz Media, grupa Polsat oraz praktycy badań społecznych i marketingowych 
m.in. związani z Millward Brown SMG/KRC.

PSYChOLOGIA I COAChING
Psychologia i coaching to jedne z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy specjalizacji socjologicznych. Collegium Civitas dostarcza programy z zakresu 
psychologii i zarządzania zespołami ludzkimi, przygotowujące przyszłych specjalistów HR, doradców biznesowych i coachów osobistych.

Zagadnienia programowe:

team management

techniki stymulowania rozwoju zawodowego 

coaching

techniki komunikacji interpersonalnej 

»
»
»
»

zaawansowane metody badań ilościowych i jakościowych

procedury i techniki badań ewaluacyjnych

teoria i praktyka badań rynkowych

badania opinii publicznej

»
»
»
»

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, m.in. prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. Bogdan W. Mach, prof. Andrzej 
Szpociński, dr Marek Troszyński oraz praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, zarządzaniem personelem. 

» »

»
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ANALIZA INFORMACJI I bEZPIECZEńSTWO
Studia Collegium Civitas w zakresie bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego czy analizy informacji kształcą specjalistów zdolnych do oceny zagrożeń 
terrorystycznych oraz analizy zjawisk wpływających na stabilność i bezpieczeństwo państwa, organizacji lub firm z różnych sektorów gospodarki. To studia dla 
osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie.

Programy studiów pozwolą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: 

metodologii i technik analizy informacji

planowania i organizacji pracy zespołów analitycznych

analizy systemowej sytuacji kryzysowych i konfliktowych

analizy ryzyka

»
»
»
»

Zajęcia prowadzą wybitni politologowie i specjaliści w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania o uznanej pozycji naukowej 
i doświadczeniach dydaktycznych zdobytych za granicą m.in. dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), gen. Lech Konopka, 
dr Tomasz Aleksandrowicz, dr Krzysztof Karolczak.

DYPLOMACJA
Programy studiów z zakresu dyplomacji dostosowane są do nowego schematu stosunków międzynarodowych. Przygotowują do pracy zarówno na stanowiskach 
dyplomatyczno-konsularnych, w administracji unijnej, jak i w innych branżach związanych z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym. W tym także 
w instytucjach gospodarczych, samorządowych i organizacjach pozarządowych. 

W programie:

prawo dyplomatyczne, konsularne, międzynarodowe i unijne

techniki komunikacji i negocjacji 

studia strategiczne

formy dyplomacji publicznej

zarządzanie projektami dyplomacji

»
»
»
»

instytucje i proces podejmowania decyzji w UE

wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

polityka ochrony środowiska, energetyczna i handlowa UE

promocja marki narodowej

»
»
»
»

Zajęcia prowadzi najlepsza kadra w Polsce, wybitni teoretycy dyplomacji i stosunków międzynarodowych oraz praktyktycy przedmiotu: byli i obecni 
ambasadorowie RP, doradcy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz europosłowie.

»

»

»
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STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I MIĘDZYKULTUROWE
Stosunki Międzynarodowe w Collegium Civitas to nowoczesny program odzwierciedlający skok cywilizacyjny i nowoczesne spojrzenie na relacje międzynarodowe. 
Studia licencjackie i magisterskie obejmują zagadnienia negocjacji i biznesu międzynarodowego, relacji międzykulturowych, studiów azjatyckich, współpracy 
rozwojowej i administracji publicznej. 

W programie m.in.:

prawo międzynarodowe i gospodarka światowa 

integracja europejska

relacje międzykulturowe

teorie stosunków międzynarodowych

»
»
»
»

Wśród wykładowców są ekonomiści, badacze Azji, a także praktycy z bogatym doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych, m.in: 
prof. Wojciech Roszkowski, prof. Maria Krzysztof Byrski, dr Julian Pańków, amb. Ryszard Żółtaniecki oraz europosłowie prof. Jacek Saryusz-
Wolski, dr Rafał Trzaskowski, dr Paweł Kowal i prof. Lena Kolarska-Bobińska.

LEADERShIP I MARKETING POLITYCZNY
To studia dla tych, którzy chcą kierować inicjatywami politycznymi, tworzyć strategie i rozwinąć karierę na rynku medialnym. Programy studiów z zakresu 
leadershipu czy marketingu politycznego mają na celu doskonalenie umiejętności przywódczych i trening praktycznej wiedzy na temat narzędzi i procesu 
podejmowania decyzji, kierowania zespołem oraz najnowocześniejszych technik marketingu, reklamy i public relations, jak również z dziedziny psychologii 
i badań, w powiązaniu z zagadnieniami komunikacji politycznej.

W programie:

techniki autoprezentacji, samokreacji, mówienia publicznego 

podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych 

zarządzanie zespołami 

techniki negocjacji i przywództwa 

»
»
»
»

znajomość rynku mediów 

przygotowywanie planów marketingowych 

narzędzia Public Relations 

»
»
»

międzynarodowe prawo publiczne 

historia cywilizacji europejskiej

wymiar kulturowy, społeczny i ekonomiczny państw azjatyckich

»
»
» »
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STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Stosunki Międzynarodowe 

Studia Wschodnie i Azjatyckie

Studia Międzykulturowe

»
»

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I MIĘDZYKULTUROWE

Negocjacje Międzynarodowe

Międzynarodowa Współpraca Rozwojowa

»
»

»

Negocjacje w Dyplomacji 

Dyplomacja Publiczna (UE)

»
»

DYPLOMACJA

Dziennikarstwo i Nowe Media

Dziennikarstwo Internetowe

Nowe Media (UE) 

»
»

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

»

Marketing, Reklama i Nowe Media

Kultura, Media i Komunikacja Społeczna 

Zarządzanie Rozwojem Społeczności 
Lokalnych (UE) 

»
»

MARKETING, ZARZĄDZANIE, BADANIA

Zarządzanie Integracją Międzykulturową (UE) 

Badania Społeczne i Rynkowe w Praktyce  (UE)
»
»

»

Socjologia i Psychologia Zarządzania

Socjologia

Psychologia i Coaching

Stosowana Psychologia Społeczna

Psychologia Społeczna

»
»

PSYCHOLOGIA I COACHING

»
»

Analiza Informacji 

Analiza Bezpieczeństwa Narodowego 
i Międzynarodowego (UE)

»
»

ANALIZA INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWO

Leadership

Komunikacja i Marketing Polityczny 

Politologia

»
»

LEADERSHIP I MARKETING POLITYCZNY

»
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INDYWIDUALNE STUDIA INTERDYSCYPLINARNE - „MISH” W CC

stacjonarne studia I stopnia

stacjonarne studia II stopnia
»
»

»



STUDIA PO ANGIELSKU I DWUJĘZYCZNE (POLSKO-ANGIELSKIE)

Stosunki Międzynarodowe/ International Relations 

Media, Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe/ 
Media, Diplomacy and International Negotiations  

Biznes Międzynarodowy/ International Business

»
»

BA COURSES

»

»
»

Studia Europejskie/ European Studies

Zarządzanie i Marketing w Kontekście Wielokulturowym/ 
Management and Marketing in Cross-Cultural Context 

MA SPECIALIZATIONS

Stosunki Międzynarodowe/ International Relations 

Komunikacja Międzykulturowa i Nowe Media/ 
Intercultural Communication and New Media

Dyplomacja i Studia Międzykulturowe/ 
Diplomacy and Intercultural Studies 

»
»

»

Biznes Międzynarodowy i Negocjacje/ 
International Business and Negotiations 

Studia Europejskie/ European Studies 

Zarządzanie i Sprawy Globalne/ 
Management and Global Affairs 

»

»
»

Marketing Społecznościowy i Nowe Media/ 
Social Marketing and New Media

Komunikacja Międzykulturowa/ 
Intercultural Communication

Asian Studies (UE)

Public Policy and Administration

»

»

»
»

Dział Rekrutacji Collegium Civitas 
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro, pokój 1210
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. (22) 656 71 89
fax. (22) 656 71 75
email: rekrutacja@collegium.edu.pl

Aktualna oferta studiów licencjackich i magisterskich 
w Collegium Civitas dostępna jest na stronie:

      www.civitas.edu.pl/oferta_studiow»
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EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

bEZPłATNE WARSZTATY MATURALNE
wiedza o społeczeństwie

planowanie kariery i radzenie sobie ze stresem

»
»

STUDIA PODYPLOMOWE I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Dyplomacja i studia międzykulturowe

Bezpieczeństwo

Zarządzanie

Coaching

»
»
»
»

Komunikacja w mediach

Sztuka

Społeczeństwo

»
»
»

»
Zajęcia realizowane w formie wykładów, sesji, warsztatów 
i dyskusji z mistrzami prowadzą wybitni specjaliści, praktycy, 
znani dziennikarze i dyplomaci.

Więcej na http://www.civitas.edu.pl/kursy_i_warsztaty oraz http://www.civitas.edu.pl/studia_podyplomowe 

DOKTORAT

rekrutacja na drodze konkursowej

cztery semestry zajęć 

zaawansowane seminaria

świadectwo ukończenia Programu Doktorskiego

bezpłatne otwarcie przewodu doktorskiego

stopień naukowy nadawany przez Collegium Civitas

»
»
»
»
»
»

PROGRAM DOKTORSKI KATEDRY SOCJOlOGII COLLEGIUM CIVITAS:

w zakresie Nauk o Polityce

w zakresie Socjologii

»
»

STUDIA PODyPLOMOWE Z DOKTORATEM:

17

Collegium Civitas realizuje programy kształcenia na wszystkich poziomach: od zajęć dla młodzieży, przez studia podyplomowe, Program Doktorski 
aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku. Oferta edukacyjna Collegium Civitas pozwala doskonalić kwalifikacje, zgodnie ze zmieniającymi się trendami 
na rynku, i rozwijać karierę w nowych dyscyplinach.

Programy dla profesjonalistów i pasjonatów, w obszarach tematycznych:



UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
COLLEGIUM CIvITAS

Program UTW Collegium Civitas to oferta dla osób dojrzałych 
zainteresowanych poszerzaniem wiedzy, osób ciekawych świata 
oraz chcących aktywnie spędzać wolny czas.

W programie zajęcia z:

socjologii i psychologii

filozofii i religii

historii

stosunków międzynarodowych i dyplomacji

literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru 

»
»
»
»
»

Warsztaty z:

obsługi komputera/korzystania z internetu

nauki języków obcych

rysunku i akwareli

podstaw dziennikarstwa – klub prasowy

»
»
»
»

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów prowadzą wybitni 
wykładowcy uniwersytetów polskich i europejskich oraz znani 
dziennikarze, aktorzy, redaktorzy najpoczytniejszych polskich 
mediów tradycyjnych i elektronicznych. 

»

Więcej informacji na: www.civitas.edu.pl/utwcc 
e-mail: utw@collegium.edu.pl

18



ROZWÓJ PASJI I KARIERY
Studenci Collegium Civitas rozwijają własne pasje, talenty i zdobywają nowe umiejętności.

DZIAłALNOŚć NAUKOWA I bADAWCZA

W Collegium Civitas działają:

Koła naukowe m.in. Koło Socjologii, Koło Stosunków Międzynarodowych, Koło Gier Multimedialnych, 
Koło Komiksu czy Koło Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej

Samorząd Studencki i organizacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (Erasmus Student Network CC)

Sekcje sportowe (AZS CC) i artystyczne (Teatr Collegium Civitas, chór Ars Cantata)

Uczelniana telewizja (TVCC) i gazeta

»

»
»
»

liczne jednostki naukowe Collegium Civitas mocno angażują studentów do współpracy, umożliwiając im stawianie pierwszych kroków w karierze naukowej. 

Na uczelni działa kilkanaście centrów badawczych i instytutów, m.in. Centrum Badań nad Terroryzmem, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, 
Centrum Badań nad Nowymi Mediami (CBNM), Ośrodek Badań nad Przyszłością, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych.

CENTRUM KARIER

liczne praktyki krajowe i zagraniczne

szkolenia z poruszania się po rynku pracy 
i „umiejętności miękkich”

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

spotkania z pracodawcami

interaktywny serwis Centrum Karier

»
»

»
»
»

Collegium Civitas zapewnia profesjonalne przygotowanie do startu na rynku pracy.

Więcej na: www.ck.civitas.edu.pl

Już od pierwszego roku nauki studenci Collegium Civitas biorą udział w praktykach i stażach. 

Do partnerów Centrum Karier Collegium Civitas należą między innymi: 
TVN, Centum im. Adama Smitha, IBBC Group, Europejskie Forum 
Właścicielek Firm, Instytut Studiów Wschodnich, Wydawnictwo 
Presspublica, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 
Biuro Funduszy Europejskich, Centrum Wspierania Aktywnosci 
Lokalnej CAL, Millward Brown SMG/KRC, Związek Pracodawców 
Branży Internetowej IAB Polska.

»
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

PROGRAMY WSPółPRACY ZAGRANICZNEJ

Collegium Civitas oferuje:

Wieloletnie programy i umowy dwustronne z kilkudziesięcioma uczelniami i instytucjami akademickimi w różnych krajach Europy i świata – w Belgii, Czechach, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, Kazachstanie, Korei, na litwie, w Niemczech, Norwegii, Rosji, Szwecji, USA, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. 

studia i praktyki zagraniczne

wyjazdy studyjne i konferencje

kontakt ze studentami z ponad 30 krajów

obecność zagranicznej kadry i gości specjalnych 
ze świata dyplomacji, instytucji międzynarodowych, nauki i sztuki

»
»
»
»

możliwość wyboru kursów po angielsku

naukę języków obcych w najlepszej szkole językowej Empik

stypendia na studia zagraniczne – szanse uzyskania stypendium
wielokrotnie większe niż na innych polskich uczelniach

»
»
»

Program Erasmus

Human Rights and Genocide MA Studies – studia poza granicami kraju w jednej z uczelni należących do konsorcjum Collegium Civitas, 
Kingston University, Universita degli Studi di Sienia, European University Viadrina

»
»

bOGATA OFERTA STAżY I WYJAZDóW STUDYJNYCh ZA GRANICĘ
wyjazdy do polskich placówek dyplomatycznych

wizyty studyjne w instytucjach międzynarodowych

praktyki w ramach programu Erasmus

»
»
»

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN)
Collegium Civitas jest jedną z niewielu szkół w Polsce, w której prężnie działa sekcja ogólnoeuropejskiej organizacji studenckiej ESN. Jej członkowie pomagają 
studentom z zagranicy poznawać środowisko uniwersyteckie, a także specyfikę kulturową i realia życia w danym kraju.
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Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. (22) 656 71 89
fax. (22) 656 71 75
email: rekrutacja@collegium.edu.pl

facebook.com/collegiumcivitas

www.civitas.edu.pl
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