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Nauczanie i badania w 
zakresie integracji 

europejskiej 

Debata polityczna między 
akademikami i 
decydentami Wspieranie stowarzyszeń 

działających na rzecz 
badań nad integracją 

europejską 



Wprowadzanie przedmiotów związanych z UE we wszystkich programach 
nauczania  

Promowanie uczestnictwa młodych pracowników naukowych 

Zaangażowanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 



EU and Comparative 

Regionalism Studies 

3% 

EU Communication and 

Information Studies 

2% 
EU Economic Studies 

13% 

EU Historical Studies 

2% 

EU Intercultural Dialogue 

Studies 

6% 

EU Interdisciplinary 

Studies 

39% 

EU International 

Relations and Diplomacy 

Studies 

6% 

EU Legal Studies 

17% 

EU Political and 

Administrative Studies 

6% 

Other Studies 

6% 

DYSCYPLINY JEAN MONNET 



RODZAJE DZIAŁAŃ JEAN MONNET 

Rodzaj działania Budżet € 
Min. liczba 

krajów 
Czas trwania 

Moduły € 30.000 

1 3 lata Katedry € 50.000 

Centra doskonałości € 100.000 

Sieci € 300.000 3 3 lata 

Projekty € 60.000 1 
12, 18, 24 

miesięcy 

Wsparcie na rzecz 

stowarzyszeń  
€ 50.000 1 3 lata 

Maksymalna wysokość dofinansowania: 75-80%  



KTO, JAK I KIEDY MOŻE WNIOSKOWAĆ? 

KTO? 

 Szkoła wyższa 

 Stowarzyszenie i organizacje specjalizujące się w badaniach nad integracją 
europejską 

 Z jakiegokolwiek kraju na świecie 

 W przypadku Sieci 3 organizacje z 3 krajów 

 

JAK? 

 wniosek online 

 do Agencji Wykonawczej w Brukseli 

 

KIEDY? 

 20 lutego 2020* 

 



NAUCZANIE I BADANIA W JEAN MONNET 

MODUŁY 

 ≤ €30,000 na 3 lata 

 Dofinansowanie dla osoby 

lub zespołu 

 Min. 40  godzin nauczania 

na rok  

 Można podzielić na zespół 

 

KATEDRY 

 ≤ €50,000 na 3 lata 

 Przyznawane  dla 

konkretnego profesora 

 Ubiegać się może tylko 

osoba będąca pracownikiem 

uczelni 

 Min. 90 godzin nauczania na 

rok 

 + 1 dodatkowe działanie 

 



INCLUSIVE SOCIETY BUILDING THROUGH EU STUDIES: HUMAN RIGHTS 

PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION” (EUINCSO) 

- dwa kursy dydaktyczne: 30-godzinny wykład na temat europejskiego 
systemu ochrony praw człowieka oraz 90-godzinne seminarium na temat 
równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej; 

- organizację okrągłego stołu w sprawie zwalczania mowy nienawiści; 

- badania na temat zasady równości w kontekście budowania 
społeczeństwa inkluzywnego w Unii Europejskiej; 

- opublikowanie zbioru esejów studenckich poświęconego problematyce 
równości i inkluzji społecznej. 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W 

GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

22 932 €      



EUROPEAN UNION IN CRISIS: WHAT IS WRONG AND HOW TO FIX IT? 

4 KURSY dydaktyczne: 

• Integracja europejska 

• Instytucje Unii Europejskiej 

• Konferencja Międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji 

• Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE 

 

4 PUBLIKACJE i kilka ARTYKUŁÓW 

• Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 

• Instytucje UE w czasie kryzysu. Zasady działania i procedury decyzyjne 

• System agencji Unii Europejskiej 

• MEPs at work: The assessment of the eight European Parliament (2014-2019) 

• kilkanaście artykułów do czasopism naukowych na temat kryzysów oraz funkcjonowania UE 

 

2 BADANIA EMPIRYCZNE 

• Instytucje UE w czasie kryzysu: zasady funkcjonowania i podejmowanie decyzji 

• MEPs at work: the assessment of the eight term of the European Parliament 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 



EUROPEAN UNION IN CRISIS: WHAT IS WRONG AND HOW TO FIX IT? 

3 KONFERENCJE: 

• Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów? (2017) 

• Reforma strefy euro: co jest źle i jak to naprawić? (2018) 

• Rozbieżność czy wspólnota interesów? Relacje Polski i Niemiec w Unii Europejskiej (2018) 

• Podsumowanie ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego. Sukcesy i porażki (24 kwietnia 

2019 r.) 

3 DEBATY: 

• Debaty oksfordzkie Jean Monnet Chair (2017-2019) 

• Jak rozwiązać kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej? (2019 

• Na kogo głosować? W przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego (2019) 

3 WYKŁADY INAUGURACYJNE: 

• Kryzys demokratyczny w Unii Europejskiej- co jest źle i jak to naprawić? (2016 r.) 

• Kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej - co jest źle i jak to naprawić? (2017 r.) 

• Kryzys strefy euro - co jest źle i jak to naprawić? (2018 r.) 

3 BAZY DANYCH: 

• EUDAT (European Union Decision-Making Dataset) 

• MEPDAT7 (Members of the 7th European Parliament Dataset) 

• MEPDAT8 (Members of the 8th European Parliament Dataset) 

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

49 935 € 



CENTRA DOSKONAŁOŚCI JEAN MONNET 

 prowadzenie działań badawczych w zakresie przedmiotów dotyczących Unii 
Europejskiej; 

 systematyczna publikacja wyników działań badawczych; 

 opracowywanie treści przedmiotów dotyczących UE  

 wspieranie debaty i wymiany doświadczeń w zakresie problematyki UE 

 

 

 ≤ €100,000 na 3 lata 

 Dofinansowanie: 80%, koszty rzeczywiste 

 



EU EXTERNAL ACTIONS IN THE CONTESTED GLOBAL ORDER – 

(IN)COHERENCE, (DIS)CONTINUITY, RESILIENCE 

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W 

POZNANIU 

KSZTAŁCENIE 

Seminaria i wykłady 

otwarte 

adresowane do 

szerokiego grona 

społeczności 

uniwersyteckiej 

UAM oraz 

pozostałych 

ośrodków. 

REZULTATY 

Strona 

internetowa, 

ulotki, biuletyny, 

filmy, monografia i 

artykuły naukowe, 

a także materiały 

dydaktyczne i 

konferencyjne. 

BADANIA 

Prowadzone przez 

badaczy z UAM oraz 

gości z Polski i 

zagranicy, 

przedstawione w 

formie publikacji 

naukowych i 

materiałów 

konferencyjnych. 

WYDARZENIA 

Konferencje, 

spotkania i sesje. 

132 205 € 



SIECI JEAN MONNET 

 Gromadzenie informacji i promowanie wyników badań i nauczania w zakresie kwestii 
dotyczących UE;  

 umacnianie współpracy między różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi 
instytucjami w całej Europie i na świecie; 

 wymiana wiedzy służąca wzajemnemu doskonaleniu dobrych praktyk; 

 promowanie współpracy i tworzenie platform wymiany j wiedzy z podmiotami publicznymi i 
służbami Komisji Europejskiej w istotnych kwestiach dotyczących UE. 

 

 ≤ €300,000 na 3 lata 

 ≥ 3 partnerów z 3 krajów (jakikolwiek kraj na świecie) 

 wnioskodawcami mogą być uczelnie i inne organizacje 

 wymiar ponadnarodowy 

 

 



SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT NETWORK 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 

239 804 € 



PROJEKTY JEAN MONNET 

 

 „Innowacje”  - nowe metody w celu uatrakcyjnienia zagadnień związanych z 
Unią Europejską dla różnych społeczności (np. projekty dotyczące Learning EU 
@ School). 

 „Wzajemne inspirowanie się”  - dyskusję na temat UE,  szerzenie wiedzy na 
temat Unii i procesów w niej zachodzących.  

 „Upowszechnianie treści”  - działania informacyjne i upowszechniające wiedzę 
o UE. 

 

 ≤ €60,000 od 12-24 miesięcy 

 Każda organizacja związana z tematyką UE 

 Wszystkie aspekty integracji europejskiej 

 



REF:EU | MUSLIM MINORTIES AND THE REFUGEE CRISIS IN EUROPE 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 

59 603 € 

Cel 1: 

 Warsztat edukacyjny poświęcony kryzysowi uchodźczemu i 

społecznościom muzułmańskim w Europie Środkowej i Wschodniej  

 Po warsztatach każdy uczestnik zrealizuje jedno wydarzenie 

edukacyjne lub kulturalne dla swojej społeczności lokalnej. 

 Na podstawie warsztatów powstaną dostępne online materiały 

edukacyjne poświęcone kryzysowi uchodźczemu i społecznościom 

muzułmańskim w Europie.  

 Cel 2: 

 Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona kryzysowi 

uchodźczemu i jego związkowi ze społecznościami muzułmańskimi w 

Europie. 

 Monografia zbiorowa w języku angielskim poświęcona kryzysowi 

uchodźczemu i społecznościom muzułmańskim w Europie. 

 Wykłady otwarte i dyskusje panelowe na temat kryzysu 

uchodźczego i społeczności muzułmańskich w Europie, prowadzone w 

całej Polsce. 



WSPARCIE JEAN MONNET NA RZECZ STOWARZYSZEŃ 

 organizowanie i prowadzenie działalności statutowej stowarzyszeń zajmujących 

się studiami z zakresu Unii Europejskiej i problematyką Unii Europejskiej; 

 prowadzenie badań w dziedzinie wybranych zagadnień europejskich oraz 

rozpowszechnianie wyników tych badań wśród zainteresowanych instytucji; 

 

 

 ≤ €50,000 na 3 lata 

 Dowolna dziedzina z zakresu integracji UE 

 Interdyscyplinarny charakter 

 



CONNECTING THE EUROPEAN UNION OF SHARED AIMS, FREEDOMS, 

VALUES AND RESPONSIBILITIES (EUSHARE) 

POLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ 

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 

49 999 € 

 organizacja trzech corocznych Walnych Zebrań Stowarzyszenia PECSA wraz 

z międzynarodowymi debatami panelowymi PECSA (2017, 2018, 2019); 

 modernizacja strony internetowej PECSA i jej stałą aktualizację wraz z 

prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PECSA i 

zagadnień europejskich; 

 przygotowanie i wydawanie nowego półrocznika PECSA „The Review of 

European Affairs” poświęconego problematyce projektu i jego zakresowi 

merytorycznemu; 

 organizacja międzynarodowej konferencji naukowej PECSA (2018/2019); 

 przygotowanie i publikację monografii naukowej w języku angielskim po 

konferencji PECSA (2019). 

 



STATYSTYCZNIE PATRZĄC… 

Centres of 

Excellence 

10% 

Chairs 

24% 

Modules 

37% 

Networks 

5% 

Projects 

21% 

Other 

3% 



JEAN MONNET W POLSCE 2014-2019 

40 DZIAŁAŃ 

12 MODUŁÓW 

6 KATEDR 

4 CENTRA DOSKONAŁOŚCI 
4 PROJEKTY 

13 SIECI 

1 STOWARZYSZENIE 



JEAN MONNET W POLSCE – TOP 5 INSTYTUCJI 

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

2. Uniwersytet Jagielloński 

3. Uniwersytet Warszawski 

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

5. Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej 



Blisko 3 miliony euro 

zainwestowane w 

szerzenie wiedzy o UE 



Życzymy powodzenia w konkursach 

wniosków 2020 oraz przygotowaniach 

do programu 2021-2027 

Kontakt z Biurem Szkolnictwa Wyższego 

he2@erasmusplus.org.pl 

https://erasmusplus.org.pl/kontakt/szkolnictwo-wyzsze/ 
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