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Russian and East Central European Studies

Warunki rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest otrzymanie dyplomu ukoń-
czenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych w Niem-
czech lub za granicą. Kandydaci na studia poddani zostaną 
postępowaniu rekrutacyjnemu.

Tryb rekrutacji

Podjęcie studiów jest możliwe tylko w semestrze zimowym. 
Rekrutacja na studia prowadzona jest co roku do 15-tego lipca, 
a zajęcia rozpoczynają się w połowie października. Podanie o 
przyjęcie na studia i potrzebne formularze są dostępne na stro-
nie internetowej:
www.uni-passau.de/studienstart.html

Kontakt

Doradztwo specjalistyczne

prof. dr hab. Dirk Uffelmann (Katedra Literatur i Kultur 
Słowiańskich)
Innstr. 25, PHIL 468, D-94032 Passau
Tel. 0049 851/509-2950, fax 0049 851/509-2952
E-mail: uffelmann@uni-passau.de

prof. dr hab. Thomas Wünsch (Katedra Historii Nowożytnej
i Najnowszej oraz Kultur Europy Wschodniej)
Innstr. 25, PHIL 174, D-94032 Passau
Tel. 0049 851/509-2870, fax 0049 851/509-2872
E-mail wuensch@uni-passau.de

Doradztwo ogólne

Innstraße 41, D-94032 Passau
Tel. 0049 851/509-1150, -1151, -1152, -1153
E-mail: studienberatung@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/studienangebot.html

Dziekanat ds. Studenckich

Innstraße 41, D-94032 Passau
Tel. 0049 851/509-1131, -1132, -1133, -1137
Informacje dotyczące immatrykulacji:
http://www.uni-passau.de/studienstart.html

Dział Współpracy z Zagranicą

Innstraße 43, D-94032 Passau
Tel. 0049 851/509-1160, -1161, -1162, -1163, -1165
E-mail: auslandsamt@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/auslandsamt.html

Akademickie Biuro Karier i Praktyk Studenckich

Innstraße 41, D-94032 Passau, tel. 0049 851/509-1013
Zgłoszenia w sekretariacie: 0049 851/509-1012
E-mail: praxiskontaktstelle@uni-passau.de
http://www.uni-passau.de/careers_service.html
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Russian and East Central European Studies

Russian and East Central European Studies / Studia 
Rosyjskie i Wschodnio-Środkowoeuropejskie

Interdyscyplinarne studia drugiego stopnia „Russian and 
East Central European Studies / Studia Rosyjskie i Wschodnio-
Środkowoeuropejskie” (master) łączą w sobie historię, literatu-
roznawstwo i kulturoznawstwo krajów i kultur Europy Środkowo-
Wschodniej i Wschodniej. Po ukończeniu studiów absolwent 
otrzymuje tytuł zawodowy magistra „Master of Arts”.

Regularne studia trwają dwa lata (cztery semestry). W tym cz-
asie studenci powinni zdobyć 120 punktów ECTS (30 punktów 
na semestr). Za pracę magisterską przydzielonych zostaje 30 
punktów ECTS.

Nasz kierunek studiów powstał na Wydziale Humanistycznym 
i ma charakter badawczy, w związku z czym składa się z trzech 
modułów:

A. Moduł podstawowy: teorie i metody
B. Moduł specjalizacyjny
C. Moduł badawczy

A. Moduł podstawowy służy orientacji wśród teorii i metod 
współczesnych badań nad Europą Środkowo-Wschodnią i 
Wschodnią. Nie tylko zapoznaje on z interdyscyplinarnymi 
metodami badawczymi filologii słowiańskiej i historii Europy 
Wschodniej, ale i prowadzi do ich praktycznego zastosowania w 
konkretnych projektach badawczych.

B. W ramach modułu specjalizacyjnego oferowane są 
następujące kręgi tematyczne:
• tożsamości narodowe, etniczne, kulturowe i wyznaniowe w  
 Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
• przestrzenie i ich granice na wschodzie Europy
• literatury i dyskursy w i o wschodniej Europie
• konflikty wewnętrzne i zewnętrzne w Europie Środkowo-  
 Wschodniej i Wschodniej

C. Moduł badawczy składa się z samodzielnie przeprowadzo-
nego projektu badawczego, jego dokumentacji i prezentacji 
końcowej.

Studenci pogłębią swoją wiedzę o specjalistyczne informacje na 
temat regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, a 
także usprawnią swoje umiejętności metodyczne, teoretyczne i 
praktyczne. Dzięki kursom językowym oferowanym przez uni-
wersyteckie Centrum Języków Obcych studenci mogą posiąść 
lub udoskonalić swoje kompetencje w zakresie języka czeskiego, 
polskiego i rosyjskiego.

Celem tego kierunku studiów jest wykształcenie absolwentów 
zdolnych do samodzielnego analitycznego i naukowego opra-
cowywania złożonych zagadnień. Dzięki temu absolwenci są nie 
tylko kompetentnymi naukowcami i badaczami, ale też mogą 
objąć odpowiedzialne stanowiska w różnych dziedzinach gos-
podarki, polityki i administracji.

Dlaczego warto studiować w Pasawie?

Uniwersytet w Pasawie współpracuje z licznymi szkołami 
wyższymi w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej jak 
również z przedsiębiorstwami ekspandującymi na tamtejsze 
rynki. Studenci naszego kierunku studiów mogą korzystać z tych 
kontaktów i z opartych na nich regularnych imprez jak konferen-
cje, warsztaty, wykłady i prezentacje. Nasz kampus uniwersytecki 
zapewnia studentom nowoczesne otoczenie do pracy i wypoc-
zynku oraz świetne zaplecze techniczne. Po zajęciach oferowane 
są na uniwersytecie różnorodne możliwości spędzania wolnego 
czasu, m.in. liczne kursy w naszych objektach sportowych.

Poza tym Pasawa to jedno z najpiękniejszych miast w Niem-
czech, z ożywionym życiem studenckim jak i z typowymi ba-
warskimi lokalami i ogródkami piwnymi. Ścieżki rowerowe 
wzdłuż rzek zapraszają do letnich wycieczek, natomiast góry 
w Lesie Bawarskim, w sąsiedniej Austrii i Czechach zapewniają 
zimą wspaniałe trasy narciarskie.




