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         Communications Office 
 

 
 

PRESS RELEASE 
 

The College of Europe is pleased to announce that on 28 June 2007 the Administrative 
Council of the College of Europe appointed Ms Ewa Ośniecka-Tamecka as Vice Rector of 
the Natolin (Warsaw) campus of the College of Europe. Prior to her current position as 
Secretary of State in the Office of the Committee for European Integration and as Secretary of 
the Committee for European Integration, Ms Ośniecka-Tamecka served as Director 
responsible for Development, Finance and Administration of the Natolin campus and was also 
a member of the Executive Board of the ‘Fundacja Kolegium Europejskie’ (College of Europe 
Foundation) (Natolin campus). Her experience with the College of Europe dates back to 1992, 
when she was involved in the establishment and development of the Natolin campus.  
 
As Vice Rector, Ms Ośniecka-Tamecka will play a key role at the College of Europe, and 
more specifically at the Natolin campus. She will assist Rector Paul Demaret, who directs and 
coordinates the College’s activities, in the day-to-day administration of the campus. Her 
experience will allow the College to continue to strengthen its programme and reputation, 
especially throughout Central and Eastern Europe. Ms Ośniecka-Tamecka will begin her new 
position on 1 September 2007. 
 
Additionally, Professor Dominik Hanf has been named Director of Studies at the Natolin 
campus. This position was created in order to continue to strengthen the academic 
programme. Professor Hanf will begin as Director of Studies on 1 September 2007. 
 
At the same time, the Administrative Council renewed Professor Paul Demaret’s term as 
Rector of the College of Europe for five years. 
 
 
For more information, please contact Mrs Katarzyna Chołdzyńska, Press Officer at the Natolin 
(Warsaw) campus, tel. +48/22/545.94.79, kcholdzynska@coleurope.eu or consult: 
 

www.coleurope.eu 

The College of Europe, founded in 1949, was the first and is one of the most reputed institutes of European 
postgraduate studies. Each year, the College, based in Bruges and Natolin (Warsaw), prepares over 400 postgraduate 
students from more than 45 countries to work and live in an international environment. The College of Europe offers study 
programmes in EU international relations and diplomacy studies, European economics, European interdisciplinary studies, 
European law, and European politics and administration. For more information about the College of Europe, visit 
www.coleurope.eu. 

The College of Europe's Development Office is the interface for partners of the College, both public administration and 
corporate business, to contract for services. Established in 1996, it offers a dynamic and flexible structure to develop and 
co-ordinate projects and activities related to the areas of academic expertise of the College of Europe. For more 
information, see www.coleurope.eu/development. 

Bruges, 9 July 2007 
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                         Biuro Komunikacji 
 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 
 

College of Europe niniejszym zawiadamia, że Rada Administracyjna College of Europe w dniu 
28 czerwca 2007 roku mianowała Panią Ewę Ośniecką-Tamecką na stanowisko Wice-
Rektora kampusu natolińskiego.  
Przed objęciem funkcji Sekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i 
Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Pani Ewa Ośniecka-Tamecka pełniła obowiązki 
Dyrektora do spraw Administracji, Finansów i Rozwoju kampusu natolińskiego oraz członka 
Zarządu Fundacji Kolegium Europejskie. Jej współpraca z College of Europe rozpoczęła się w 
1992 roku, kiedy zaangażowała się w powstanie i rozwój kampusu natolińskiego. 
 
Jako Wice-Rektor, Pani Ewa Ośniecka-Tamecka będzie odgrywała kluczową rolę w College 
of Europe, a w szczególności w jego kampusie w Natolinie. Będzie ona wspierać Rektora 
Paula Demareta, który kieruje i koordynuje działalnością College’u, w codziennym 
administrowaniu kampusem. Jej doświadczenie pozwoli na dalsze wzbogacanie programu i 
umacnianie prestiżu College’u, szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pani 
Ewa Ośniecka-Tamecka obejmie nowe stanowisko  
1 września 2007 roku. 
 
Jednocześnie informujemy o mianowaniu profesora Dominika Hanfa Dyrektorem Studiów w 
kampusie natolińskim. Stanowisko to zostało utworzone w celu dalszego umacniania 
programu akademickiego. Profesor Hanf rozpocznie pracę jako Dyrektor Studiów 1 września 
2007 roku.  
 
Rada Administracyjna na swoim posiedzeniu przedłużyła również o kolejne 5 lat kadencję 
profesora Paula Demareta na stanowisku Rektora College of Europe. 
 
W celu uzyskania bliższych informacji, proszę o kontakt z p. Katarzyną Chołdzyńską, tel. 
(0048) 22/5459479 kcholdzynska@coleurope.eu  lub przejrzenie strony internetowej  
 

www.coleurope.eu 
 
College of Europe, powstało w 1949 roku. Jest pierwszą i zarazem jedną  z najbardziej renomowanych instytucji edukacyjnych 
prowadzącą podyplomowe studia europejskie. Każdego roku, College of Europe, w kampusach w Brugii i Natolinie, przygotowuje 
do pracy i życia w międzynarodowych środowiskach ponad 400 studentów z ponad 45 krajów.  College of Europe oferuje 
programy z zakresu: Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji Unii Europejskiej;  Europejskich Studiów Ekonomicznych, 
Prawa Europejskiego; Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich oraz Europejskich Studiów Politycznych i Administracyjnych.  
Więcej informacji na stronie www.coleurope.eu 

 

Biuro ds. Rozwoju  College of Europe  jest  ośrodkiem ułatwiającym współpracę z partnerami Kolegium tj.  administracją 
publiczną oraz  sektorem prywatnym.  Biuro to powstało w 1996 roku, cechuje  elastyczna i dynamiczna  struktura  ułatwiająca 
rozwój projektów oraz współpracę  z zakresu akademickich ekspertyz  College of Europe. Więcej informacji na stronie 
www.coleurope.eu /development. 

Warszawa, 10  lipca  2007 
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