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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 163 

81. Kierunek studiów: nauczanie fizyki ............................................................................................ 164 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 164 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 164 

82. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych ........................................................................... 166 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 166 
Profil kształcenia: praktyczny ....................................................................................................... 166 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 166 

83. Kierunek studiów: ochrona środowiska ..................................................................................... 168 
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 168 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 168 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 168 

84. Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy........................................................................... 170 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 170 
Profil kształcenia: praktyczny ....................................................................................................... 170 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 170 

85. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka ....................................................................... 172 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 172 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 172 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 172 

86. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka ............................................................................ 174 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 174 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 176 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 176 

88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia .............................................................................. 178 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 178 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 178 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 178 

89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka ............................................................................. 179 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 179 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 179 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 179 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka .......................................................................... 181 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 181 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 181 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 181 

91. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka .......................................................................... 183 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 183 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 183 
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92. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka ........................................................................ 185 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 185 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 185 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 185 

93. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka ........................................................................ 186 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 186 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 186 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) .............................................................................. 186 

94. Kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego ........................................... 188 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 188 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 188 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 188 
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 190 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 190 

96. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia .............................................................................. 191 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 191 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 191 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 191 

97. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia .............................................................................. 193 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 193 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 193 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) .............................................................................. 193 

98. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia ............................................................................. 195 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 195 

99. Kierunek studiów: pedagogika ................................................................................................... 197 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 197 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 197 

100. Kierunek studiów: pedagogika ................................................................................................. 198 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 198 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 198 
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Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 200 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 200 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 200 
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Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 202 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 202 
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102a. Kierunek studiów: pedagogika specjalna ............................................................................... 203 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 203 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 203 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 203 

102b. Kierunek studiów: pedagogika specjalna ............................................................................... 205 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 205 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 205 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ................................................................................... 205 

103. Kierunek studiów: politologia ................................................................................................... 206 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 206 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 206 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 206 

104. Kierunek studiów: politologia ................................................................................................... 208 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 208 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 208 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ................................................................................... 208 

105. Kierunek studiów: polityka społeczna ...................................................................................... 211 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 211 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 211 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 211 

106. Kierunek studiów: praca socjalna ............................................................................................ 213 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 213 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 213 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 213 

107. Kierunek studiów: praca socjalna ............................................................................................ 215 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 215 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 215 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ................................................................................... 215 

108. Kierunek studiów: prawo .......................................................................................................... 217 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 217 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 217 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 217 

109. Kierunek studiów: prawo .......................................................................................................... 219 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 219 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 219 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) .............................................................................. 219 

110. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja ....................................................... 221 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 221 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 221 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 221 

111. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja ....................................................... 223 
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 223 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 223 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ................................................................................... 223 

112. Kierunek studiów: psychologia (Psychology) ........................................................................... 225 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 225 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 225 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 225 

113. Kierunek studiów: psychologia................................................................................................. 228 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie .................................................................................. 228 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 228 
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114. Kierunek studiów: publikowanie współczesne ......................................................................... 230 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 230 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 230 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 230 

115. Kierunek studiów: publikowanie współczesne ......................................................................... 232 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 232 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 232 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) ................................................................................... 232 

116. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna ................................................ 235 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 235 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 235 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 235 

117. Kierunek studiów: slawistyka ................................................................................................... 237 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 237 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 237 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 237 

118. Kierunek studiów: socjologia.................................................................................................... 239 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 239 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 239 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 239 

119. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna ......................................... 241 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 241 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 241 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 241 

120. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna ......................................... 243 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 243 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 243 
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121. Kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt ................................................................ 246 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 246 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 246 
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122. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe .......................................................................... 248 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 248 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 248 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 248 
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 251 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 251 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 251 

124. (skreślony)................................................................................................................................ 253 
125. Kierunek studiów: studia wschodnie ........................................................................................ 253 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 253 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 253 

126. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim ............................................................ 255 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 255 
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Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 257 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 257 

128. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science ........................................ 259 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 259 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 261 

130. Kierunek studiów: zarządzanie ................................................................................................ 263 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 263 
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131. Kierunek studiów: zarządzanie ................................................................................................ 265 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia ...................................................................................... 265 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 267 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 284 
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Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 286 

13. Kierunek studiów: biotechnologia .............................................................................................. 287 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia .......................................................................................... 287 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki ........................................................................................... 287 
Forma studiów: stacjonarne ......................................................................................................... 287 

14. Kierunek studiów: chemia (Chemistry) ...................................................................................... 289 
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18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo ................................................................. 292 
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I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 
 
1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:* 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany: 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka/ fizyka i astronomia, 
geografia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński  
i kultura antyczna, wiedza o 
społeczeństwie, język obcy 
nowożytny do wyboru* z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35%  waga = 15% waga = 25% waga = 25% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0.8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:* 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany: 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie, 
język obcy nowożytny do 
wyboru* z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 35%  waga = 15% waga = 25% waga = 25% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, przedmiot z 
grupy „sztuka”, historia, 
geografia, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, polityka, 
psychologia, antropologia, 
łacina, język obcy 
nowożytny* 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, sztuka, 
muzyka, historia, ekonomia, 
geografia, łacina, filozofia, 
język obcy nowożytny* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, fizyka, 
historia muzyki, historia 
sztuki, historia,  
informatyka, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, język łaciński i 
kultura antyczna, filozofia,  
język obcy nowożytny 
 

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25% 

Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
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2. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 45%  waga = 15% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 45%  waga = 15% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 45 % waga = 15% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 45% waga = 15% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

waga = 45% waga = 15% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

  

3. Kierunek studiów: antropozoologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 
j. włoski 
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. szwedzki 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
język łaciński i kultura antyczna, 
język grecki i kultura antyczna,  
biologia, chemia, fizyka/ 
fizyka i astronomia,  filozofia,  
geografia, historia,  
historia muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, wiedza o 
tańcu, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 35% 
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b)  Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 
j. włoski 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
język łaciński i kultura antyczna, 
biologia, chemia, fizyka,  
filozofia, geografia,  
historia, historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza o społeczeństwie,  
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 35% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*  

albo  
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
łacina, greka klasyczna, historia,  
przedmiot z grupy „sztuka”, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
geografia, filozofia, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka, 
polityka 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
łacina, greka klasyczna, historia, 
sztuka, muzyka, ekonomia, 
geografia, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, filozofia 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język 
oryginalny matury 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, historia muzyki, 
historia sztuki, 
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informatyka, łacina, greka 
klasyczna, wiedza o 
społeczeństwie, zarządzanie 

waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 35% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

4. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski, 
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
geografia, historia, 
historia sztuki, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język grecki 
i kultura antyczna, 
filozofia 
 

P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski* 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 10% waga = 45% waga =10% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
geografia, historia, 
historia sztuki, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 10% waga = 45% waga =10% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
antropologia, historia, 
przedmiot z grupy 
"sztuka", geografia, 
łacina, greka 
klasyczna, filozofia 
 

P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski** 
 

P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 10% waga = 45% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Język angielski na poziomie wyższym (HL) może być wskazany dwukrotnie. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, łacina, greka 
klasyczna, sztuka 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 10% waga = 45% waga =10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, łacina, greka 
klasyczna, sztuka 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski** 
 

 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 10% waga = 45% waga =10% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Język angielski może być wskazany dwukrotnie. 

 
5. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
geografia, historia, historia 
sztuki, język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki i 
kultura 
antyczna, filozofia 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
geografia, historia, historia 
sztuki, język łaciński i kultura 
antyczna, filozofia 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
antropologia, historia, 
przedmiot z grupy "sztuka", 
geografia, łacina, greka 
klasyczna, filozofia 
 

P. wyższy (HL) x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, geografia, historia, 
łacina, greka klasyczna, 
sztuka 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, łacina, 
greka klasyczna, sztuka 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

6. Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg punktowy: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
 j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, geografia, wiedza 
o społeczeństwie, 
informatyka, filozofia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, język łaciński i 
kultura antyczna,  
biologia, chemia,  
fizyka i astronomia/fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
historia, geografia, wiedza 
o społeczeństwie, 
informatyka, filozofia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, język łaciński i 
kultura antyczna,  
biologia, chemia,  
fizyka  

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, polityka, 
informatyka, filozofia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, łacina, biologia, 
chemia, fizyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, geografia, 
ekonomia, informatyka, 
filozofia, sztuka, muzyka, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia, 
informatyka, sztuka, 
muzyka, łacina, 
biologia, chemia, fizyka 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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7. Kierunek studiów: architektura przestrzeni informacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki*, matematyka, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, 
fizyka i astronomia /fizyka, historia sztuki, filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów:  
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6.  
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki z 
przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego 
w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z trzech przedmiotów spośród 
następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski*, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, 
informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia sztuki, filozofia – poziom podstawowy albo 
rozszerzony. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Oceny maturalne (matura po 1991 roku i matura do 1991 roku) zostaną przeliczone na punkty 
procentowe zgodnie z przelicznikiem zamieszczonym w części ogólnej niniejszej uchwały. 
 
W przypadku posiadania zaświadczenia z OKE: 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1/język A/ literature and 
performance), język obcy nowożytny*, matematyka, historia, geografia, polityka, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, 
przedmiot z grupy „sztuka”. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
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Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym 
wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny*, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, biologia, informatyka, łacina, chemia, 
fizyka, sztuka, muzyka.  
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny*, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia 
sztuki, filozofia. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
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Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
8. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 

 

a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski, 
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, fizyka  
i astronomia, geografia, 
historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, 
wiedza o 
społeczeństwie, wiedza 
o tańcu  
 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, fizyka  
i astronomia, geografia, 
historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język 
łaciński  
i kultura antyczna, 
język grecki i kultura 
antyczna, język 
mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości 
etnicznej (łemkowski), 
język regionalny – 
kaszubski, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza 
o tańcu  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20%  waga = 15% waga = 20% waga = 25% waga = 20% 

* Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

 
 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, 
informatyka, język 
łaciński i kultura 
antyczna, wiedza o 
społeczeństwie,  
 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

 
 

Przedmiot punktowany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, informatyka, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język 
mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki), 
język mniejszości 
etnicznej - łemkowski, 
język regionalny – 
kaszubski, wiedza o 
społeczeństwie 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 20% waga = 25% waga = 20% 

* Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
polityka, 
technologia 
informacyjna w 
globalnym 
społeczeństwie (ITGS), 
technologia 
projektowania 
 

 P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot punktowany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
polityka, ,technologia 
informacyjna w 
globalnym 
społeczeństwie (ITGS), 
technologia 
projektowania, religie 
świata, nauka o 
środowisku 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 20% waga = 25% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot punktowany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 20% waga = 25% waga = 20% 

 * W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

 
 

Przedmiot wymagany** 

 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, 
informatyka 
łacina, greka 
klasyczna, 
wiedza o 
społeczeństwie 

 

Przedmiot punktowany** 

 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, 
informatyka 
łacina, greka klasyczna, 
wiedza o 
społeczeństwie 

waga = 20% waga = 15% waga = 20% waga = 25% waga = 20% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 nie mogą się powtarzać. 
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 

 

9. Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka i astronomia/ 
fizyka,  
informatyka,  
chemia  
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j. rosyjski,   
j. portugalski,  
j. słowacki,   
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*, fizyka,  
informatyka,  
chemia  

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia  

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia 

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka** 
fizyka,  
informatyka,  
chemia 

 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

10. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

11. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku 
kandydatów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę liczbę uzyskanych 
punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie podstawowym bierze się pod 
uwagę liczbę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z egzaminu dojrzałości z trzech dowolnie 
wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają 
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zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą wskazać wynik/wyniki z 
zaświadczenia.  
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco: 
Matura po 1991 roku Matura do 1991 roku  
ocena 6 = 100 %       ocena 5 = 100 % 
ocena 5 = 90 %        ocena 4 = 85 % 
ocena 4 = 75 %        ocena 3 = 40 % 
ocena 3 = 50 % 
ocena 2 = 30 % 
 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie podstawowym bierze 
się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
W przypadku braku określenia poziomu egzaminu bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych 
na egzaminie pomnożoną przez 0,8. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie wyższym bierze się pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie niższym bierze się 
pod uwagę sumę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 – 10,00 = 100% 
8,00 – 8,95 = 90% 
7,00 – 7,95 = 75% 
6,00 – 6,95 = 60% 
5,00 – 5,95 = 45% 
4,00 – 4,95 = 30% 
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W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie podstawowym bierze 
się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

12. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka, 
matematyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka* 

 
P. rozszerzony x 1 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana trzykrotnie, a informatyka dwukrotnie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
  
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka* 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana trzykrotnie, a informatyka dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka** 

 
P. wyższy (HL) x 1**  
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być wskazana trzykrotnie, a informatyka dwukrotnie. 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1** 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana trzykrotnie, a informatyka dwukrotnie. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

* W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka może być wskazana trzykrotnie, a informatyka dwukrotnie. 
 

13. Kierunek studiów: biologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
matematyka 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka** 

 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 
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waga = 10%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem wydanymi za granicą (tj. świadectwem zagranicznym, 
dyplomem Matury Międzynarodowej, dyplomem Matury Europejskiej) nieposiadający dokumentu 
honorowanego na UW potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 
przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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14. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

 
  



47 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem wydanymi za granicą (tj. świadectwem zagranicznym, 
dyplomem Matury Międzynarodowej, dyplomem Matury Europejskiej) nieposiadający dokumentu 
honorowanego na UW potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 
przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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15. (skreślony) 
 

16. Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka i astronomia 
/fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 30% waga = 40% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia,  
biologia, informatyka,  
fizyka  

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 10% waga = 20% waga = 30 % waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia,  
biologia, informatyka,  
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10% waga =20% waga = 30% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka 

 

waga = 10% waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

17. Kierunek studiów: chemia medyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka i astronomia 
/fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10%  waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: chemia, 
biologia, informatyka,  
fizyka  

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 10%  waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: chemia,  
biologia, informatyka,  
fizyka  

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10 % waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10% waga =40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

18. Kierunek studiów: chemiczna analiza instrumentalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia,  
biologia, informatyka,  
fizyka i astronomia 
/fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 30% waga = 40% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka  

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 10% waga = 20% waga = 30 % waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: chemia,  
biologia, Informatyka,  
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10% waga =20% waga = 30% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: chemia,  
biologia, Informatyka,  
fizyka 
 

waga = 10% waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

19. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, informatyka, 
filozofia  

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, informatyka, 
filozofia  

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
ekonomia, geografia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia, 
informatyka, polityka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
filozofia, geografia, 
ekonomia, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, informatyka, 
filozofia 

 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
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media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

20. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki*, matematyka, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia /fizyka, filozofia – poziom 
podstawowy albo rozszerzony. 
 *Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów:  
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6.  
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki z 
przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego 
w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z trzech przedmiotów spośród 
następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski*, 
matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia 
/fizyka, filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony. 
 *Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
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Oceny maturalne (matura po 1991 roku i matura do 1991 roku) zostaną przeliczone na punkty 
procentowe zgodnie z przelicznikiem zamieszczonym w części ogólnej niniejszej uchwały. 
 
W przypadku posiadania zaświadczenia z OKE: 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1/język A/ literature and 
performance), język obcy nowożytny*, matematyka, historia, geografia, polityka, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, fizyka. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym 
wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny*, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, informatyka, fizyka.  
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny*, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, filozofia. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu  
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
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2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

21. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na trzy kierunki: ekonomia;  
finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.  
Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku.  
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język angielski, chemia, 
fizyka i astronomia/ 
fizyka, geografia, 
historia, biologia, 
filozofia, informatyka, 
wiedza  
o społeczeństwie 
 

P. rozszerzony x 1 
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waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

W kol. 3 i 4 kandydat może wskazać dwa razy język angielski. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język angielski, chemia, 
fizyka, geografia, 
historia, biologia, 
filozofia, informatyka, 
wiedza  
o społeczeństwie 
 

P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

W kol. 3 i 4 kandydat może wskazać dwa razy język angielski. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język angielski, chemia, 
fizyka, geografia, 
historia, biologia, 
filozofia, informatyka, 
zarządzanie, ekonomia,  
polityka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
W kol. 1 i 4 albo 3 i 4 język angielski może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język angielski, chemia, 
fizyka, geografia, 
historia, biologia, 
filozofia, informatyka, 
ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
W kol. 1 i 4 albo 3 i 4 język angielski może być wskazany dwukrotnie. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język angielski, chemia, 
fizyka, geografia, 
historia, biologia, 
filozofia, informatyka, 
wiedza 
o społeczeństwie  

 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
W kol. 1 i 4 albo 3 i 4 język angielski może być wskazany dwukrotnie (również na tym samym poziomie). 
 

22. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na trzy kierunki: ekonomia;  
finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.  
Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku. 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
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23. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka i astronomia 
/fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
chemia, biologia, 
informatyka,  
fizyka  

 
P. wyższy (HL) x 1  
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
  

waga = 10% waga = 20% waga = 30 % waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: chemia,  
biologia, informatyka,  
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 10% waga =20% waga = 30% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: chemia,  
biologia, informatyka,  
fizyka 

 

waga = 10% waga = 20% waga = 30% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

24. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski), 
biologia, historia,  
historia sztuki, historia 
muzyki, wiedza o tańcu,  
wiedza o społeczeństwie, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
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fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30%  waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski), 
biologia, historia,  
historia sztuki,  
historia muzyki,  
wiedza o społeczeństwie, 
chemia, fizyka, geografia, 
filozofia, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 30%  waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy „sztuka”, 
polityka, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
zarządzanie, chemia, fizyka, 
geografia, filozofia, 
informatyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 30%  waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 * 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia,  
sztuka, muzyka, chemia, 
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka, ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1 ** 
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waga = 30% waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, historia 
sztuki, historia muzyki, 
wiedza o tańcu, wiedza o 
społeczeństwie, chemia, 
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka 

 

waga = 30% waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

25. Kierunek studiów: European Politics and Economics  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia,  
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
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albo 
brak poziomu x 0,8 
 

albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

geografia, filozofia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, ekonomia, 
geografia, filozofia, łacina, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

(w przypadku braku 
matematyki na 
świadectwie jeden 
przedmiot do wyboru 
spośród: ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, informatyka) 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka 
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waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy 
kandydata w czasie rzeczywistym. 
Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 

 
26. Kierunek studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
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brak poziomu x 0,8 
 

brak poziomu x 0,8 
 
 

j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
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waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

27. Kierunek studiów: europeistyka – integracja europejska     
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

28. Kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski,   
j. portugalski,  
j. słowacki,   
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka i astronomia/ 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 5%  waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5%  waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka** 
fizyka,  
informatyka,  
chemia 
biologia 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 

29. Kierunek studiów: fennistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden język obcy  

do wyboru z: j. angielski,  

j. niemiecki, j. francuski,  

j. rosyjski, j. hiszpański,  

j. włoski, j. portugalski,  

j. szwedzki, j. słowacki 

 

P. rozszerzony x 1 

waga = 35 %  waga = 15% waga = 50% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1 

albo 

brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1 

albo 

brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden język obcy  

do wyboru z: j. angielski,  

j. niemiecki, j. francuski,  

j. rosyjski, j. hiszpański,  

j. włoski 

 

P. rozszerzony x 1 

albo 

brak poziomu x 0,8 

waga = 35 %  waga = 15% waga = 50% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski 

albo  

język A* 

albo 

literature and performance* 

 

P. niższy (SL) x 0,6 

albo 

P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

P. niższy (SL) x 0,6 

albo 

P. wyższy (HL) x 1  

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Język obcy nowożytny 

 

P. wyższy (HL) x 1  

 
  

waga = 35 % waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski 

albo język L1* 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 

 

Język obcy nowożytny 

 

P. rozszerzony x 1  

waga = 35 % waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Jeśli w kraju, gdzie była zdawana matura, podobnie jak w Polsce, istnieje możliwość zdawania matury 
na poziomie podstawowym albo rozszerzonym i wyniki podane są w punktacji 1-100, wówczas 
punktacja zostanie obliczona następująco: 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski albo 

język oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

Przedmiot wymagany 

 

Język obcy nowożytny  

 

waga = 35 % waga = 15% waga = 50% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
Jeśli wyniki egzaminu maturalnego podane są w formie oceny, a nie punktacji 1-100 to: 
punkty brane pod uwagę przy kwalifikacji będą liczone wg następującego wzoru: 
 

    100  x  suma ocen otrzymanych z przedmiotów zdawanych na maturze 
         suma maksymalnych ocen (wg obowiązującej skali) z ww. przedmiotów  

 
Łącznie z egzaminu maturalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).  
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Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. 

Część ustna egzaminu będzie miała charakter rozmowy przeprowadzonej w języku polskim. Temat 
rozmowy: Sytuacja polityczna w Finlandii po II wojnie światowej. Bibliografia: Ossmo Jussila, Seppo 
Hentila, Jukka Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809-1999, Kraków 2001, s.236-400.  
Podczas części pisemnej egzaminu, kandydat będzie także poproszony o sporządzenie krótkiego 
streszczenia tekstu polskiego, który wcześniej wysłucha.  
 
Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (max. 50 pkt) i 60% z części ustnej 
(max.50 pkt) 
 

30. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
  

P. rozszerzony x 1 * 
 

waga = 15%  waga =15% waga = 70% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
  

P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 15%  waga =15% waga = 70% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A 
albo 
literature and performance 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1  
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waga = 15%  waga =15% waga = 70% 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

 
31. (skreślony) 
 

32. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. słowacki 
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia 
historia muzyki, historia 
sztuki, 
informatyka,  
język obcy nowożytny, 
język łaciński i kultura  
antyczna, 
język grecki i kultura 
antyczna, 
język mniejszości 
narodowej, 
język mniejszości 
etnicznej, 
język regionalny, 
wiedza o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 45%  waga = 15% waga = 30% waga = 10% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, geografia, historia 
historia sztuki, informatyka,  
język obcy nowożytny, 
język łaciński i kultura  
antyczna, 
język mniejszości narodowej, 
język mniejszości etnicznej, 
język regionalny, 
wiedza o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 45%  waga = 15% waga = 30% waga = 10% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and  
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
antropologia, filozofia,  
ekonomia, geografia,  
greka klasyczna, 
historia, 
informatyka, język obcy 
nowożytny, łacina, 
polityka, przedmiot z 
grupy „sztuka”, 
technologia 
informacyjna w 
globalnym 
społeczeństwie (ITGS) 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 45% waga = 15% waga = 30% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: ekonomia 
filozofia, geografia, greka 
klasyczna, 
historia, informatyka, 
język obcy nowożytny, 
łacina, muzyka, sztuka 

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 45% waga = 15% waga = 30% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

Przedmiot wymagany 
 
Język polski lub język 
oryginalny matury 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: antropologia, 
język obcy nowożytny, 
ekonomia, filozofia, 
geografia, greka 
klasyczna, historia, 
historia sztuki, 
informatyka, łacina, 
polityka, 
socjologia, wiedza o 
społeczeństwie  

waga = 45% waga = 15% waga = 30% waga = 10% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym 
podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:  

 znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka 
(części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.); 

 znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 
pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego 
lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-
25 pkt.). 
 

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.  
Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

33. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski, 
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j. mniejszości narodowej  
(j. białoruski, j. litewski, j. ukraiński), 
j. mniejszości etnicznej –  
j. łemkowski, język regionalny –  
j. kaszubski 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 35%  waga = 15% waga = 50% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. mniejszości narodowej  
(j. białoruski, j. litewski, j. ukraiński), 
j. mniejszości etnicznej –  
j. łemkowski, język regionalny –  
j. kaszubski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 35%  waga = 15% waga = 50% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 35% waga = 15% waga = 50% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 35% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 35% waga = 15% waga = 50% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

34. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski, j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:* 
j. angielski, j. francuski 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski, j. portugalski, 
j. szwedzki, j. słowacki 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, 
informatyka, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język grecki i 
kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 15% waga = 40% waga = 15% 

*Inny niż w kolumnie nr 3 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:* 
j. angielski, j. francuski 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
historia muzyki, 
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 historia sztuki, 
informatyka, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język grecki i 
kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 30%  waga = 15% waga = 40% waga = 15% 

*Inny niż w kolumnie nr 3 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z ** 
j. obcy nowożytny, 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
łacina, greka klasyczna, 
psychologia, 
antropologia, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
polityka, informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 30% waga = 15% waga = 40% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Przedmioty w kolumnach 1, 3, 4 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: ** 
j. obcy nowożytny, 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina 
greka klasyczna, sztuka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30% waga = 15% waga = 40% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Przedmioty w kolumnach 1, 3, 4 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z ** 
język obcy nowożytny 
biologia, chemia 
filozofia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
geografia, historia 
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki i 
kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie 

waga = 30% waga = 15% waga = 40% waga = 15% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

**Przedmioty w kolumnach 1, 3, 4 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku 
polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na 
pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku 
polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie  – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 
pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt. 
 

35. Kierunek studiów: filologia nowogrecka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki), 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, 
geografia, historia,  
historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, 
język łaciński i kultura antyczna,  
język grecki i kultura antyczna,  
wiedza o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu,  
język obcy nowożytny, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, ukraiński, 
niemiecki), 
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język mniejszości etnicznej – 
łemkowski, 
język regionalny – kaszubski  

 
 P. rozszerzony x 1 

język mniejszości etnicznej – 
łemkowski, 
język regionalny – kaszubski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 50% waga = 15% waga = 25% waga = 10% 

Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki), 
język mniejszości etnicznej – 
łemkowski, 
język regionalny – kaszubski  

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia,  
historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, 
język łaciński i kultura antyczna,  
wiedza o społeczeństwie,  
język obcy nowożytny, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, ukraiński, 
niemiecki), 
język mniejszości etnicznej – 
łemkowski, 
język regionalny – kaszubski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 50% waga = 15% waga = 25% waga = 10% 

Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*  

albo  
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
łacina, greka klasyczna,  
historia, przedmiot z grupy „sztuka”, 
zarządzanie, ekonomia,  
psychologia, antropologia,  
biologia, chemia,  
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka, polityka, 
technologia informacyjna w 
globalnym społeczeństwie (ITGS) 
technologia projektowania, 
nauka o zdrowiu i sporcie (poziom 
SL), religie świata (poziom SL), 
nauka o środowisku ES&S (poziom 
SL) 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
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waga = 50% waga = 15% waga = 25% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 oraz 1 i 4 muszą być różne. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, łacina, greka klasyczna, 
historia, sztuka, muzyka,  
ekonomia, geografia,  
biologia, chemia, fizyka, 
język obcy nowożytny, informatyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 50% waga = 15% waga = 25% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 oraz 1 i 4 muszą być różne. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język oryginalny 
matury 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, łacina,  
greka klasyczna,  
historia, historia sztuki,  
historia muzyki,  
wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o tańcu, geografia,  
biologia, chemia, informatyka, 
fizyka, język obcy nowożytny 

waga = 50% waga = 15% waga = 25% waga = 10% 

Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 

 
36. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  

j. niemiecki, j. 

hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski,  

j. portugalski, 

j. szwedzki, j. słowacki 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, język 

łaciński i kultura antyczna, 

język grecki i kultura 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

antyczna, informatyka, 

język mniejszości 

narodowej (białoruski, 

litewski, ukraiński), język 

mniejszości etnicznej – 

łemkowski, 

język regionalny – 

kaszubski, 

wiedza o społeczeństwie,  

wiedza o tańcu,  

j. angielski*, j. francuski*, 

j. niemiecki*, j. hiszpański*, 

j. włoski*, j. rosyjski*, 

j. portugalski*,  

j. szwedzki*,j. słowacki* 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 65%  waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  

j. niemiecki,  

j. hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski 

 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, język 

łaciński i kultura antyczna, 

informatyka, 

język mniejszości 

narodowej (białoruski, 

litewski, ukraiński), język 

mniejszości etnicznej – 

łemkowski, 

język regionalny – 

kaszubski, 

wiedza o społeczeństwie,  

j. angielski*, j. francuski*, 

j. niemiecki*, j. hiszpański*, 

j. włoski*, j. rosyjski* 

 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 65%  waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: język obcy nowożytny**, 
filozofia, geografia, 
historia, informatyka, 
łacina, greka klasyczna, 
zarządzanie, ekonomia, 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1   

   psychologia, antropologia,  
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
technologia informacyjna w 
globalnym społeczeństwie 
(ITGS), technologia 
projektowania 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 65% waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

*W wypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą 
być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski 

albo język L1* 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Język obcy nowożytny 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
łacina, greka klasyczna, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka, informatyka, 
język obcy nowożytny** 

 

P. rozszerzony x 1  

waga = 65% waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

* W wypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą 
być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, łacina, 
greka klasyczna, sztuka, 
muzyka, informatyka, 
polityka, socjologia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny** 

waga = 65% waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą 
być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
 
Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym 
podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:  

 znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka 
(części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.); 

 znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.); 
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 umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 
pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego 
lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-
25 pkt.). 

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.  
Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

37. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 45 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  

j. niemiecki, j. 

hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski,  

j. portugalski, 

j. szwedzki, j. słowacki 

 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, język 

łaciński i kultura antyczna, 

język grecki i kultura 

antyczna, informatyka, 

język mniejszości 

narodowej (białoruski, 

litewski, ukraiński), język 

mniejszości etnicznej – 

łemkowski, 

język regionalny – 

kaszubski, 

wiedza o społeczeństwie,  

wiedza o tańcu,  

j. angielski*, j. francuski*, 

j. niemiecki*, j. hiszpański*, 

j. włoski*, j. rosyjski*, 

j. portugalski*,  

j. szwedzki*,j. słowacki* 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 65%  waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  

j. niemiecki,  

j. hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski 

 

P. podstawowy x 0,6 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia, 
historia muzyki, 
historia sztuki, język 

łaciński i kultura antyczna, 

informatyka, 
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  albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

język mniejszości 

narodowej (białoruski, 

litewski, ukraiński), język 

mniejszości etnicznej – 

łemkowski, 

język regionalny – 

kaszubski, 

wiedza o społeczeństwie,  

j. angielski*, j. francuski*, 

j. niemiecki*, j. hiszpański*, 

j. włoski*, j. rosyjski* 

 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 65%  waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1   

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: język obcy nowożytny**, 
filozofia, geografia, 
historia, informatyka, 
łacina, greka klasyczna, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia,  
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
technologia informacyjna w 
globalnym społeczeństwie 
(ITGS), technologia 
projektowania 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 65% waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

*W wypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą 
być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 

 

Język polski 

albo język L1* 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot punktowany 

 

Matematyka 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Język obcy nowożytny 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
łacina, greka klasyczna, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka, informatyka, 
język obcy nowożytny** 

 

P. rozszerzony x 1  

waga = 65% waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

* W wypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą 
być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, łacina, 
greka klasyczna, sztuka, 
muzyka, informatyka, 
polityka, socjologia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny** 
 

waga = 65% waga = 15% waga = 10% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą 
być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
 
Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym 
podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:  

 znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka 
(części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.); 

 znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 
pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego 
lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-
25 pkt.). 

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.  
Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

38. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. hiszpański,  
j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. włoski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot punktowany 
 
Język francuski 

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 5%  waga = 15% waga = 60% waga = 20% 

W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwukrotnie język francuski. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. hiszpański,  
j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot punktowany 
 
Język francuski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 5%  waga = 15% waga = 60% waga = 20% 

W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwukrotnie język francuski. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo  
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
tzn. dowolny do wyboru 
przez kandydata** 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot punktowany 
 
Język francuski 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 5% waga = 15% waga = 60% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne, chyba że język A jest językiem 
francuskim. W takim przypadku w kolumnach 1, 3 i 4 można wskazać trzy razy język francuski. 
**W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwukrotnie język francuski. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
tzn. dowolny do wyboru 
przez kandydata** 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Język francuski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 5% waga = 15% waga = 60% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne, chyba że język L1 jest językiem 
francuskim. W takim przypadku w kolumnach 1, 3 i 4 można wskazać trzy razy język francuski. 
**W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwukrotnie język francuski. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny tzn. 
dowolny do wyboru przez 
kandydata** 

Przedmiot punktowany 
 
Język francuski 

 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 60% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne, chyba że język oryginalny 

matury jest językiem francuskim. W takim przypadku w kolumnach 1, 3 i 4 można wskazać trzy razy język 
francuski. 
**W kolumnach 3 i 4 można wskazać dwukrotnie język francuski. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Jednostka przewiduje sprawdzian ze znajomości języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów, 
którzy nie posiadają honorowanego dokumentu potwierdzającego tę znajomość.  
Sprawdzian będzie miał formę rozmowy na podstawie tekstu w języku polskim i będzie obejmował 
sprawdzenie następujących umiejętności: 

- umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim, 
- umiejętność wypowiedzi w języku polskim,  
- znajomość struktur gramatycznych języka polskiego. 

Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy. 
Rozmowa oceniana jest w skali 0 – 100 punktów (umiejętność rozumienia tekstu pisanego – 35 pkt., 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim – 35 punktów, znajomość struktur gramatycznych języka 
polskiego 30 punktów). Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu – 60 punktów. 
 

39. Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. hiszpański, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. włoski,  
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 5% waga = 15% waga = 80 % 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:j. angielski,  
j. hiszpański, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 5% waga = 15% waga = 80 % 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo  
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny tzn. 
dowolny do wyboru przez 
kandydata, poza jęz. francuskim 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 5% waga = 15% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne, język A nie może być językiem 
francuskim.  
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny tzn. 
dowolny do wyboru przez 
kandydata, poza jęz. francuskim 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 5% waga = 15% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego: języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne, język L1 nie może być językiem 
francuskim.  
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny tzn. dowolny do 
wyboru przez kandydata, poza jęz. 
francuskim 

 

waga = 5%  waga = 15% waga = 80% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. Język oryginalny matury nie może być językiem francuskim. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Jednostka przewiduje sprawdzian ze znajomości języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów, 
którzy nie posiadają honorowanego dokumentu potwierdzającego tę znajomość.  
Sprawdzian będzie miał formę rozmowy na podstawie tekstu w języku polskim i będzie obejmował 
sprawdzenie następujących umiejętności: 

- umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim, 
- umiejętność wypowiedzi w języku polskim,  
- znajomość struktur gramatycznych języka polskiego. 

Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy. 
Rozmowa oceniana jest w skali 0 – 100 punktów (umiejętność rozumienia tekstu pisanego – 35 pkt., 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim – 35 punktów, znajomość struktur gramatycznych języka 
polskiego 30 punktów). Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu – 60 punktów. 
 

40. Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. rosyjski,  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. włoski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40%  waga = 20% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. rosyjski,  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 40%  waga = 20% waga = 40% 

  
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 
albo literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 40% waga = 20% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1*  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 40% waga = 20% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 

waga = 40% waga = 20% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

41. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski, j. słowacki, 
j. szwedzki 
 

P. rozszerzony x 1  

waga = 40%  waga = 15% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 40%  waga = 15% waga = 45% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 40% waga = 15% waga 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

42. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne. 
 

43. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. 
hiszpański,  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
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j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. 
słowacki,  
j. szwedzki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

geografia, historia, 
informatyka, wiedza o 
społeczeństwie  

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30%  waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza o 
społeczeństwie  

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 30%  waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, 
zarządzanie,  
ekonomia,  
psychologia, 
antropologia  

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
ekonomia, filozofia, 
fizyka, geografia, 
historia, informatyka  

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
ekonomia, filozofia, 
fizyka, astronomia, 
geografia, historia, 
informatyka  

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

44. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 

45. Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru 

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 

P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru  

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 

P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru 

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny przedmiot 
do wyboru (włącznie z 

matematyką, językiem 
polskim  
i językiem angielskim) 
 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru 

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Matematykę można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski lub język oryginalny matury i język obcy nowożytny można wskazać dwukrotnie. 

 

46. Kierunek studiów: Finance, International Investment and Accounting  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru 

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 

P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru  

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 

P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru 

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do wyboru 

(włącznie z matematyką, 
językiem polskim  
i językiem angielskim) 
 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski i język angielski na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie. 

 
 
 
 
 
 



100 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny przedmiot 
do wyboru (włącznie z 

matematyką, językiem 
polskim i językiem obcym) 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Matematykę można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4. 
Język polski lub oryginalny matury lub język obcy nowożytny można wskazać dwukrotnie. 
 

47. Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski,   
j. portugalski,  
j. słowacki,   
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka i astronomia/ 
fizyka,  
informatyka,  
chemia  

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka,  
informatyka,  
chemia  

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia  

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka** 
fizyka,  
informatyka,  
chemia 

 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

48. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
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1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka i 
astronomia/ 
fizyka, informatyka, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

Języki w kolumnach 3 i 5 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka, 
informatyka, historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, język 
łaciński i kultura 
antyczna, 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

Języki w kolumnach 3 i 5 muszą być różne. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A * 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka,  
historia, informatyka,  
łacina, greka 
klasyczna, 
zarządzanie,  
ekonomia,  
polityka,  
psychologia,  
antropologia,  
język obcy 
nowożytny, nauka o 
środowisku (ES&S), 
religie świata 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1   

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 5 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1 * 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny   

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka,  
historia, informatyka,  
łacina, greka 
klasyczna, 
ekonomia, 
język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 5 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 

Przedmiot punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
historia, informatyka,  
łacina, greka 
klasyczna, 
zarządzanie, 
ekonomia, polityka, 
psychologia,  
antropologia, język 
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obcy nowożytny  

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

Języki w kolumnach 1, 3 i 5 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  

 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

49. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka, historia, 
matematyka, wiedza o 
społeczeństwie, język łaciński  
i kultura antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

* Języki w kolumnach 2 i 4 muszą być różne. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka, historia, 
matematyka, wiedza o 
społeczeństwie, język łaciński  
i kultura antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

* Języki w kolumnach 2 i 4 muszą być różne. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A * 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka,  
historia, informatyka, 
matematyka, 
łacina, greka klasyczna, 
zarządzanie,  
ekonomia,  polityka, psychologia,  
antropologia, język obcy 
nowożytny, nauka o środowisku 
(ES&S), 
religie świata 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1   

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 2 i 4 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1 * 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka,  
historia, informatyka, 
matematyka,  
łacina, greka klasyczna, 
ekonomia, 
język obcy nowożytny   

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
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P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 2 i 4 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 

Przedmiot wymagany 
 
Geografia 

 

Przedmiot punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka,  
historia, informatyka, 
matematyka,  
łacina, greka klasyczna, 
zarządzanie, ekonomia, polityka, 
psychologia,  
antropologia, język obcy 
nowożytny  

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

Języki w kolumnach 1, 2 i 4 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  

 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

50. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka/ fizyka 
i astronomia, 
informatyka, 
matematyka* 
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j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
P. rozszerzony x 1 * 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być wskazana dwukrotnie. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 

 

51. Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3,5 roku 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka/ fizyka 
i astronomia, 
informatyka, 
matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1 * 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być wskazana dwukrotnie. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
chemia, fizyka, 
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 informatyka, 
matematyka** 

 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 70% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

52. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 70% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 70% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

 
53. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia, 
wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka i 
astronomia/ 
fizyka, informatyka, 
historia, język łaciński 
i kultura antyczna, 
język grecki  
i kultura antyczna, 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

Języki w kolumnach 3 i 5 muszą być różne. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka, 
informatyka, historia, 
język łaciński  
i kultura antyczna,  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 3 i 5 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A * 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia, 
zarządzanie,  
ekonomia,  polityka 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka,  
historia, informatyka,  
łacina, greka 
klasyczna, 
psychologia,  
antropologia,  
język obcy 
nowożytny, nauka o 
środowisku (ES&S), 
religie świata 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1   

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 5 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1 * 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia, ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka,  
historia, informatyka,  
łacina, greka 
klasyczna, 
język obcy nowożytny  
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 5 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia,  
zarządzanie, 
ekonomia,  
polityka 

Przedmiot punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia,  
filozofia, fizyka,  
historia, informatyka,  
łacina, greka 
klasyczna, 
psychologia, 
antropologia,  
język obcy nowożytny 

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = 50% waga = 10% 

Języki w kolumnach 1, 3 i 5 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  

 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

54. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia,  
wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka  
i astronomia/fizyka, informatyka, 
historia, matematyka, język 
łaciński i kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, 
j. angielski, j. francuski,  
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 j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

albo 
P. rozszerzony x 1 

j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

Języki w kolumnach 2 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia,  
wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
informatyka, historia, 
matematyka, język łaciński  
i kultura antyczna, 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

Języki w kolumnach 2 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A * 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia, 
zarządzanie,  
ekonomia,  polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka,  
historia, informatyka, 
matematyka, 
łacina, greka klasyczna, 
psychologia,  
antropologia, język obcy 
nowożytny , nauka o środowisku 
(ES&S), religie świata 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 2 i 4 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1 * 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia, ekonomia 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka,  
historia, informatyka, 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

matematyka,  
łacina, greka klasyczna,  
język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kolumnach 1, 2 i 4 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
geografia,  
zarządzanie, 
ekonomia, polityka 

Przedmiot punktowany  
 

Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka,  
historia, informatyka, 
matematyka,  
łacina, greka klasyczna, 
psychologia,  
antropologia, język obcy 
nowożytny 

waga = 20%  waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

Języki w kolumnach 1, 2 i 4 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  

 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

55. Kierunek studiów: hispanistyka stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
Język hiszpański nauczany jest od podstaw. 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 40 %  waga = 15 % waga = 45 % 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 45% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. 
 
Zakres egzaminu: wiedza ogólna z zakresu kultury polskiej, znajomość języka polskiego na poziome 
B2. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 50 
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 20 
 

56. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, 
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski 
j. rosyjski, j. portugalski, j. 
szwedzki, j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
historia, historia sztuki, 
historia muzyki, język 
łaciński i kultura 
antyczna 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 15% waga =60% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, 
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski 
j. rosyjski 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
historia, historia sztuki, 
historia muzyki, język 
łaciński i kultura 
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albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

antyczna 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 15% waga =60% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
historia, przedmiot z 
grupy „sztuka”; łacina 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 15% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
historia, sztuka, muzyka, 
łacina 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10% waga = 15% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo 
język oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 

Przedmiot wymagany 
 
historia, historia sztuki, 
historia muzyki, łacina 

waga = 10% waga = 15% waga = 15% waga = 60% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań 
historycznych kandydata oraz przeczytanych przez niego, dowolnych lektur z tego zakresu. Punktacja 
0-100 pkt. Wymagane minimum konieczne do przyjęcia na studia 30 pkt. Z rozmowy zwolnione są 
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osoby, które posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający 
znajomość języka polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni 
są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną 
wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego. 
 

57. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów do wyboru przez kandydata z: język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, 
język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym albo 
rozszerzonym. 
 
Wynik egzaminu na poziomie podstawowym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg 
zasady: 
1% wyniku maturalnego = 0,6 punktu rankingowego 
Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg 
zasady: 
1% wyniku maturalnego = 1 punkt rankingowy 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości albo wyniki 
egzaminu dojrzałości i wyniki umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE o wyniku egzaminu 
maturalnego z trzech przedmiotów do wyboru przez kandydata: język polski, matematyka, 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, 
informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie na poziomie 
podstawowym albo rozszerzonym. 
 
Wynik egzaminu na poziomie podstawowym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg 
zasady: 
1% wyniku maturalnego = 0,6 punktu rankingowego 
Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg 
zasady: 
1% wyniku maturalnego = 1 punkt rankingowy 
brak poziomu = 0,8 punktu rankingowego 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów do wyboru przez kandydata z: język polski (albo język A albo literature and 
performance), matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, 
łacina, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, przedmiot z grupa „sztuka” 
na poziomie niższym (SL) lub wyższym (HL). 
 
Wynik egzaminu wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg zasady: 
1% wyniku maturalnego na poziomie niższym (SL) = 0,6 punktu rankingowego 
1% wyniku maturalnego na poziomie wyższym (HL) = 1 punkt rankingowy 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów do wyboru przez kandydata z: język polski (albo język L1), matematyka, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, ekonomia, sztuka, muzyka na 
poziomie podstawowym albo rozszerzonym. 
 
Wynik egzaminu wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg zasady: 
1% wyniku maturalnego na poziomie podstawowym = 0,6 punktu rankingowego 
1% wyniku maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1 punkt rankingowy 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów do wyboru przez kandydata z: język polski, język oryginalny matury, matematyka, 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, antropologia, polityka.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań historycznych kandydata 
oraz przeczytanych przez niego, dowolnych lektur z tego zakresu. Punktacja 0-100 pkt. Wymagane 
minimum konieczne do przyjęcia na studia 30 pkt. Z rozmowy zwolnione są osoby, które posiadają 
honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni będą o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 

58. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, 
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski, j. portugalski, 
j. szwedzki, j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/fizyka, 
geografia, historia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, informatyka, 
język łaciński i kultura 
antyczna, wiedza o 
społeczeństwie 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 15% waga = 30% waga =30% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, 
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, informatyka, 
język łaciński i kultura 
antyczna, wiedza o 
społeczeństwie 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 25%  waga = 15% waga = 30% waga =30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, polityka, 
przedmiot z grupa 
„sztuka” 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 25% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo 
Język oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki  

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
ekonomia, sztuka. 
muzyka 
 
 

waga = 25% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań 
kandydata dotyczących historii i kultury Żydów oraz przeczytanych przez niego, dowolnych lektur z 
tego zakresu. Punktacja 0-100 pkt. Wymagane minimum konieczne do przyjęcia na studia 30 pkt. Z 
rozmowy zwolnione są osoby, które posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego 
kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz 
o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję 
rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do 
dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

59. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu,  
język łaciński i kultura 
antyczna,  
język grecki i kultura 
antyczna 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie,  
język łaciński i kultura 
antyczna 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia, łacina, 
greka klasyczna 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

p. podstawowy x 0,6  
albo 
p. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka  
 

p. podstawowy x 0,6  
albo 
p. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

p. podstawowy x 0,6 
albo 
p. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, historia, 
sztuka, muzyka, filozofia, 
ekonomia, łacina, greka 
klasyczna 
 

p. rozszerzony x 1 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, wiedza 
o tańcu, łacina, greka 
klasyczna 
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waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
Rozmowa będzie dotyczyła ogólnych zainteresowań kandydata, zwłaszcza tych dotyczących sztuki i 
jej historii, oraz wcześniejszej edukacji i planów związanych ze studiowaniem historii sztuki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Znajomość konkretnych lektur nie jest wymagana, ale kandydat 
powinien wykazać się umiejętnością swobodnego konstruowania wypowiedzi i pełną 
komunikatywnością w rozmowie z egzaminatorem/egzaminatorami. 
Z rozmowy zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

60. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu,  
język łaciński i kultura 
antyczna,  
język grecki i kultura 
antyczna 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie,  
język łaciński i kultura 
antyczna 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia, łacina, 
greka klasyczna 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

p. podstawowy x 0,6  
albo 
p. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka  
 

p. podstawowy x 0,6  
albo 
p. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

p. podstawowy x 0,6 
albo 
p. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
geografia, historia, 
sztuka, muzyka, filozofia, 
ekonomia, łacina, greka 
klasyczna 
 

p. rozszerzony x 1 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, wiedza 
o tańcu, łacina, greka 
klasyczna 
 

waga = 25%  waga = 15% waga = 15% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
Rozmowa będzie dotyczyła ogólnych zainteresowań kandydata, zwłaszcza tych dotyczących sztuki i 
jej historii, oraz wcześniejszej edukacji i planów związanych ze studiowaniem historii sztuki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Znajomość konkretnych lektur nie jest wymagana, ale kandydat 
powinien wykazać się umiejętnością swobodnego konstruowania wypowiedzi i pełną 
komunikatywnością w rozmowie z egzaminatorem/egzaminatorami. 
Z rozmowy zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

61. Kierunek studiów: hungarystyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. niemiecki,  
j. francuski, j. rosyjski,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35 %  waga = 15% waga = 50% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. niemiecki,  
j. francuski, j. rosyjski,  
j. hiszpański, j. włoski,  

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 35 %  waga = 15% waga = 50% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 35 % waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 35 % waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Jeśli w kraju, gdzie była zdawana matura, podobnie jak w Polsce, istnieje możliwość zdawania matury 
na poziomie podstawowym albo rozszerzonym i wyniki podane są w punktacji 1-100, wówczas 
punktacja zostanie obliczona następująco: 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny matury* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 

waga = 35 % waga = 15% waga = 50% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
Jeśli wyniki egzaminu maturalnego podane są w formie oceny, a nie punktacji 1-100 to: 
punkty brane pod uwagę przy kwalifikacji będą liczone wg następującego wzoru: 
 

    100  x  suma ocen otrzymanych z przedmiotów zdawanych na maturze 
         suma maksymalnych ocen (wg obowiązującej skali) z ww. przedmiotów  

 
Łącznie z egzaminu maturalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).  
 
Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. 
 
Część ustna egzaminu będzie miała charakter rozmowy przeprowadzonej w języku polskim. Temat 
rozmowy: Kultura węgierska XIX i XX wieku. Bibliografia: Jerzy Snopek, Węgry, zarys dziejów i 
kultury, Warszawa 2002, s.336-379. Podczas części pisemnej egzaminu, kandydat będzie także 
poproszony o sporządzenie krótkiego streszczenia tekstu polskiego, który wcześniej wysłucha.  
 
Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (max. 50 pkt) i 60% z części ustnej 
(max.50 pkt) 
 

62. Kierunek studiów: iberystyka: hispanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Możliwość kontynuacji nauki języka hiszpańskiego lub nauki od podstaw. 
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1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 40%  waga = 15% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 45% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. 
 
Zakres egzaminu: wiedza ogólna z zakresu kultury polskiej, znajomość języka polskiego na poziome 
B2. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 50 
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 20 
 

63. Kierunek studiów: iberystyka: portugalistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Język portugalski nauczany jest od podstaw. 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40 %  waga = 15 % waga = 45 % 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
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P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 45% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 45% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. 
 
Zakres egzaminu: wiedza ogólna z zakresu kultury polskiej, znajomość języka polskiego na poziome 
B2. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 50 
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 20 
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64. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg punktowy: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, wiedza o 
społeczeństwie, 
informatyka, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, wiedza o 
społeczeństwie, 
informatyka, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
antropologia, 
informatyka, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, ekonomia, 
informatyka, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, wiedza o 
społeczeństwie, 
informatyka, filozofia 

 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
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3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

65. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki*, matematyka, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, 
fizyka i astronomia /fizyka, historia sztuki, filozofia –poziom podstawowy albo rozszerzony. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów:  
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6.  
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki z 
przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego 
w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z trzech przedmiotów spośród 
następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski*, 
matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński 
i kultura antyczna, chemia, fizyka, historia sztuki, filozofia –poziom podstawowy albo 
rozszerzony. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
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Oceny maturalne (matura po 1991 roku i matura do 1991 roku) zostaną przeliczone na punkty 
procentowe zgodnie z przelicznikiem zamieszczonym w części ogólnej niniejszej uchwały. 
 
W przypadku posiadania zaświadczenia z OKE: 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1/język A/ literature and 
performance), język obcy nowożytny*, matematyka, historia, geografia, polityka, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, 
przedmiot z grupy „sztuka”. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym 
wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny*, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, biologia, informatyka, łacina, chemia, 
fizyka, sztuka, muzyka.  
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny*, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia 
sztuki, filozofia. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
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1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł zostać uznany za zdany kandydat 
musi uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

66. Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 

P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany  
 
Przedmiot do wyboru 
(włącznie  
z matematyka, 
informatyką, językiem 
polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 

P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
  
 

Przedmiot punktowany  
 
Przedmiot do wyboru 
(włącznie  
z matematyka, 
informatyką, językiem 
polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5%  waga = 15% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, 
informatyką, 
przedmiotem z 
kolumny nr 1 i 
językiem obcym) 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, 
informatyką, 
przedmiotem z 
kolumny nr 1 albo 
obcym) 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 

* W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

67. Kierunek studiów: International Studies in Philosophy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/ 
fizyka, geografia, historia,  
informatyka, wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30%  waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, 
wiedza o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 30%  waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

 

  

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka albo 
informatyka 

Przedmiot punktowany 
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, 
informatyką, 
przedmiotem z 
kolumny nr 1 albo 
obcym) 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka,  
geografia, historia, 
informatyka, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka 
 

P. wyższy (HL) x 1  

waga = 30% waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1  

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka,  
geografia, historia, 
informatyka, ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30% waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka,  
astronomia, geografia, 
historia, informatyka, 
ekonomia 

 

waga = 30% waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 

68. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski,   
j. portugalski,  
j. słowacki,   
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka i astronomia/ 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*,  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia,  
biologia 

  
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 



140 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka** 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

69. Kierunek studiów: kognitywistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, fizyka/ 
fizyka i astronomia, 
filozofia, historia, 
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 20%  waga = 40% waga = 15% waga = 25% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot  wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, fizyka/ 
fizyka i astronomia, 
filozofia, historia, 
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 40% waga = 15% waga = 25% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, fizyka, 
filozofia, historia, 
informatyka, psychologia  

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 40% waga = 15% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, fizyka, 
filozofia, historia, 
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20% waga = 40% waga = 15% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny* 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, fizyka  
i astronomia, filozofia, 
historia, informatyka, 
psychologia  

waga = 20% waga = 40% waga = 15% waga = 25% 

 Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

70. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski  
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 70%  waga = 15% waga = 15% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski  
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 70%  waga = 15% waga = 15% 



143 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 
  

waga = 70% waga = 15% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 70% waga = 15% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo  
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 70% waga = 15% waga = 15% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Dodatkowy egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów, którzy nie posiadają 
honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego tę znajomość.  
Zagadnienia:  

1. Rozumienie dłuższych wypowiedzi w języku polskim na temat kultury regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 50 punktów. 

2. Konstruowanie spójnych i poprawnych wypowiedzi w języku polskim - maksymalna liczba 
punktów możliwa do uzyskania – 50 punktów. 

 
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać z egzaminu – 50 punktów. 
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71. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia,  
historia muzyki, historia 
sztuki, język łaciński i 
kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, 
język obcy nowożytny* 
język regionalny – 
kaszubski, język mniejszości 
etnicznej- łemkowski, język 
mniejszości narodowej,  
wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o tańcu  
biologia, chemia,  
fizyka i astronomia/fizyka, 
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 30% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 3 i 4 musza być różne. 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia,  
historia muzyki, historia 
sztuki, język łaciński i 
kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, 
język obcy nowożytny* 
wiedza o społeczeństwie, 
biologia, chemia,  
fizyka, informatyka  

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 30% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 3 i 4 musza być różne. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język polski 

albo  
język A** 

albo  
literature and 
performance** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia, 
przedmiot z grupy „sztuka”, 
łacina, greka klasyczna 
język obcy nowożytny, 
polityka, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 
 

P. wyższy (HL) x1 
 
 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 30% waga = 35% 

*Języki w kol. 1, 3 i 4 muszą być różne. 
** W przypadku braku języka polskiego. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język polski 
albo język L1** 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, historia, 
sztuka, muzyka, łacina, 
greka klasyczna, język obcy 
nowożytny, ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 30% waga = 35% 

*Języki w kol. 1, 3 i 4 muszą być różne. 
** W przypadku braku języka polskiego. 

 
d) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Język polski 
albo język oryginalny 
matury** 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

 

Przedmiot wymagany* 
 
Język obcy nowożytny 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, geografia, historia, 
sztuka, muzyka, łacina, 
greka klasyczna, język obcy 
nowożytny, ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 30% waga = 35% 

*Języki w kol. 1, 3 i 4 muszą być różne. 
** W przypadku braku języka polskiego. 
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72. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, j. niemiecki,  
j. francuski, j. włoski,  
j. rosyjski, j. hiszpański,  
j. portugalski, j. szwedzki, j. 
słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o tańcu, język 
obcy nowożytny*, język 
grecki i kultura antyczna, 
język łaciński i kultura 
antyczna, geografia, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski) 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 40%  waga = 15% waga = 15% waga = 30% 

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce  
w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, j. niemiecki,  
j. francuski, j. włoski,  
j. rosyjski, j. hiszpański 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, 
język obcy nowożytny*, 
język łaciński i kultura 
antyczna, geografia, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski) 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 40%  waga = 15% waga = 15% waga = 30% 

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
wymagany** 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
antropologia, filozofia, 
historia, łacina, język 
obcy nowożytny, greka 
klasyczna, geografia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
psychologia, ekonomia 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 40% waga = 15% waga = 15% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W przypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 
muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W przypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 
muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, historia, łacina, 
sztuka, muzyka, język 
obcy nowożytny**, greka 
klasyczna, geografia, 
ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 40% waga = 15% waga = 15% waga = 30% 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: filozofia,  
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu, język 
obcy nowożytny**, język 
grecki i kultura antyczna, 
język łaciński i kultura 
antyczna, geografia, język 
obcy nowożytny, 
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* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W przypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego języki w kolumnach 1, 3 i 4 
muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku 
polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na 
pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku 
polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 
pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt. 
 

73. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
W ramach lingwistyki stosowanej można studiować dwa języki obce od poziomu zaawansowanego. 
 
Rejestrując się w systemie IRK, kandydat wybiera dwa języki do studiowania, jeden jako pierwszy i 
jeden jako drugi spośród: 

 angielski, 

 francuski 

 hiszpański, 

 niemiecki, 

 rosyjski, 

 włoski. 
 
Język pierwszy jest językiem zaawansowanym i trzeba mieć potwierdzenie jego znajomości w postaci 
odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady 
językowej z danego języka. Wynik egzaminu maturalnego z tego języka należy wskazać w miejscu 
„przedmiot wymagany – język obcy (pierwszy)”.  
 
Język drugi jest również językiem zaawansowanym. Kandydat musi mieć potwierdzenie znajomości 
tego języka w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu 
laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Wynik maturalny z tego języka należy 
wskazać w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (drugi)”.  
 
Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa układana według wyników 
rekrutacyjnych. 
 
Istnieje możliwość studiowania drugiego języka od podstaw w zakresie poniżej wymienionych 
języków: 

 japoński, 

 niemiecki, 

antropologia 

waga = 40% waga = 15% waga = 15% waga = 30% 
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 rosyjski, 

 szwedzki, 

 włoski, 

 polski język migowy (PJM). 
 
Dla grup z językiem drugim uczonym od podstaw obowiązują ustalone limity. Podczas rekrutacji 
kandydat może zadeklarować chęć studiowania jednego z języków uczonych od podstaw. Po 
zakwalifikowaniu na studia taki kandydat zostanie przydzielony zgodnie z deklaracją do wybranej 
grupy z językiem drugim uczonym od podstaw, na podstawie wyników osiągniętych podczas 
rekrutacji. W przypadku, gdy limit na wybrany przez niego drugi język od podstaw zostanie wypełniony 
przez osoby z wyższą pozycją na liście rankingowej, drugim językiem studiowanym przez kandydata 
będzie język zaawansowany wskazany w miejscu „przedmiot wymagany – język obcy (drugi)”.  
 
Kandydat może studiować w ramach tylko jednej kombinacji językowej. Przydzielenie kandydata do 
grupy z drugim językiem obcym uczonym od podstaw jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze 
studiowania w grupie z dwoma językami zaawansowanymi.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (pierwszy)  
do wyboru z*:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (drugi) 
do wyboru z*:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 35% waga = 35% 

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (pierwszy)  
do wyboru z*:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (drugi) 
do wyboru z*:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 35% waga = 35% 

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.  
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (pierwszy)  
do wyboru z**:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski  

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (drugi) 
do wyboru z**:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 35% waga = 35% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
**Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.  

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (pierwszy)  
do wyboru z**:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (drugi) 
do wyboru z**:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 35% waga = 35% 

* W przypadku braku języka polskiego. 
**Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 

Język obcy (pierwszy)  
do wyboru z*:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy (drugi) 
do wyboru z*:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 
 

waga = 15% waga = 15% waga = 35% waga = 35% 

*Kryteria wyboru języków opisane zostały powyżej.  

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów, którzy nie mają na świadectwie maturalnym oceny z języka polskiego oraz nie posiadają 
honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego co najmniej na 



151 
 

poziomie B2, obowiązuje egzamin ustny ze znajomości języka polskiego, diagnozujący zdolność 
kandydata do udziału w zajęciach tłumaczeniowych z języka polskiego i na język polski. 
Przebieg egzaminu: 
1. Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia egzaminacyjne). 
    Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją. 
     
Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka – maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%. Ocena z egzaminu 
nie wlicza się ogólniej punktacji. Uzyskanie wyniku niższego niż 30 pkt. uniemożliwia kandydatowi 
dalsze uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym.  
  
Zagadnienia egzaminacyjne: 

1. Rola mediów w życiu publicznym  

2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej  

3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie 

4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska  

5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie  

6. Główne problemy społeczne w Polsce  

7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata 

8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek 

9. Konsumpcja w świecie współczesnym 

10. Problemy równouprawnienia  

11. Rola Polski w Unii Europejskiej 

12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku 

13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku 

14. Sport jako forma walki i rekreacji 

15. Formy przemocy we współczesnym świecie 

16. Formy i skutki nietolerancji  

17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem 

18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski 

19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata 

20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską 

21. Globalizacja a tożsamość narodowa 

22. Blaski i cienie kultury masowej 

23. Rola nauki w świecie współczesnym 

24. Internet jako źródło wiedzy 

25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie 

26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty 

27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku 

28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX 

wieku. 

29. Książki ważne dla polskiej kultury 

30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata. 
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74. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, informatyka, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, informatyka, 
filozofia, fizyka  

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
ekonomia, geografia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia, 
informatyka, polityka, 
fizyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
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waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
filozofia, geografia, 
ekonomia, informatyka, 
fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, informatyka, 
filozofia, fizyka 

 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu  
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
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Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

75. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki*, matematyka, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia /fizyka, filozofia – poziom 
podstawowy albo rozszerzony. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów:  
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6.  
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki z 
przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego 
w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z trzech przedmiotów spośród 
następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski*, 
matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, filozofia – 
poziom podstawowy albo rozszerzony. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Oceny maturalne (matura po 1991 roku i matura do 1991 roku) zostaną przeliczone na punkty 
procentowe zgodnie z przelicznikiem zamieszczonym w części ogólnej niniejszej uchwały. 
 
W przypadku posiadania zaświadczenia z OKE: 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1/język A/ literature and 
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performance), język obcy nowożytny*, matematyka, historia, geografia, polityka, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, informatyka, fizyka. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym 
wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny*, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, informatyka, fizyka.  
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny*, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, filozofia. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
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A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
76. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. (I etap), 56 pkt. (II etap) 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z dodatkowego egzaminu wstępnego sprawdzającego predyspozycje kandydatów do podjęcia 
studiów logopedycznych.  
Do drugiego etapu (egzaminu wstępnego) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrowali się 
na kierunek oraz przystąpili do pierwszej części postępowania rekrutacyjnego (egzamin maturalny) i 
uzyskali co najmniej 50 punktów w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego.  
Dodatkowy egzamin wstępny jest punktowany w skali od 0 do 100 punktów. Próg kwalifikacyjny z 
dodatkowego egzaminu wstępnego wynosi 56 punktów. Oznacza to, że o przyjęcie na studia mogą 
ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy z dodatkowego egzaminu wstępnego uzyskali minimum 56 
punktów.  
Punkty z egzaminu maturalnego oraz z dodatkowego egzaminu wstępnego są sumowane (wagi: 50% 
I etap, 50% II etap) i dzielone przez dwa. Maksymalna liczba punktów do zdobycia z całości procesu 
rekrutacji wynosi zatem 100. Lista rankingowa stworzona zostanie na podstawie finalnych wyników 
kwalifikacji.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 

wyboru z: 

biologia, chemia, 

filozofia, fizyka/  

fizyka i astronomia, 

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, informatyka, język 

łaciński i kultura 

antyczna, język grecki i 

kultura antyczna, wiedza 

o społeczeństwie, 

j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 60%  waga = 15%  waga = 15%  waga = 10%  

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne.  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 

wyboru z: 

biologia, chemia, 

filozofia, fizyka,  

geografia, historia, 

historia muzyki, historia 

sztuki, informatyka, język 

łaciński i kultura,  

wiedza o społeczeństwie, 

j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 60%  waga = 15%  waga = 15%  waga = 10%  

*W przypadku wyboru języka obcego nowożytnego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki obce w 
kolumnie 3 i 4 muszą być różne.  
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
 P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
psychologia, 
antropologia, przedmiot 
z grupy ‘sztuka’, 
polityka, 
język obcy nowożytny** 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 60%  waga = 15%  waga = 15%  waga = 10%  

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 
muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, sztuka, 
muzyka,  
język obcy nowożytny 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga = 60%  waga = 15%  waga = 15%  waga = 10%  

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 
muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 

wyboru z: 

biologia, chemia, 

filozofia, fizyka/ fizyka i 

astronomia, geografia, 

historia, historia muzyki, 

historia sztuki, 

informatyka, język 

łaciński i kultura 

antyczna, język grecki i 

kultura antyczna, wiedza  

o społeczeństwie, 

język obcy nowożytny 

 

waga = 60%  waga = 15%  waga = 15%  waga = 10%  

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W wypadku wyboru języka obcego jako czwartego przedmiotu wymaganego, języki w kolumnach 1, 3 i 4 
muszą być różne. 

 
f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na 
danym kierunku)  
 
Dodatkowy egzamin wstępny ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych. Służy on sprawdzeniu budowy i sprawności fizycznej narządów mowy, których 
odpowiednia motoryka jest niezbędna do wykonywania zawodu logopedy.  
 
Forma egzaminu: ustny.  
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 



159 
 

• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3 demonstracje); 
- autokontrola w lusterku. 

 
Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami 
głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego. 
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia z dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 punktów. 
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania dodatkowego egzaminu wstępnego: 56 punktów. 
Waga dla pierwszego etapu kwalifikacji (na podstawie przedmiotów maturalnych) – 50%. 
Waga dla drugiego etapu kwalifikacji (na podstawie wyników dodatkowego egzaminu wstępnego) – 
50%. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C2. 
 

77. (skreślony) 
 

78. Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, j. polskim 
i językiem obcym) 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 5%  waga = 65% waga = 10% waga = 20% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot punktowany 
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, j. polskim 
i językiem obcym) 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5%  waga = 65% waga = 10% waga = 20% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, 
przedmiotem z kolumny 
nr 1 i językiem obcym) 
 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 5% waga = 65% waga = 10% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy  
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany  
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, 
przedmiotem z kolumny 
nr 1 i językiem obcym) 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 65% waga = 10% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
 

Przedmiot punktowany  
 
Przedmiot do wyboru 
(dowolny, włącznie z 
matematyką, 
przedmiotem z kolumny 
nr 1 i językiem obcym) 
 

waga = 5% waga = 65% waga = 10% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

79. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z:  
biologia, chemia,  
fizyka, fizyka i 
astronomia, geografia,  
informatyka, 
matematyka 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 30% waga = 10% waga = 50% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z:  
biologia, chemia,  
fizyka, geografia,  
informatyka, 
matematyka 
 

P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 10% waga = 30% waga = 10% waga = 50% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo  
język A*  

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
fizyka, chemia, 
zarządzanie, ekonomia, 
informatyka, 
matematyka 
 

P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 10% waga = 30% waga = 10% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
fizyka, chemia, 
ekonomia, informatyka, 
matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 30% waga = 10% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z:  
geografia, biologia, 
fizyka, chemia, 
ekonomia, informatyka, 
matematyka 
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waga = 10% waga = 30% waga = 10% waga = 50% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
W przypadku kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego 
znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca kompetencje do 
studiowania w języku polskim. 
Zagadnienia do rozmowy: rozmowa obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną 
orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 
Kandydat powinien otrzymać co najmniej 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

80. Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, j. 
hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski, j. 
szwedzki, j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/fizyka, 
geografia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński i 
kultura antyczna, język 
mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), język mniejszości 
etnicznej - łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o tańcu, język grecki i 
kultura antyczna 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30%  waga = 15% waga = 20% waga = 35% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), język mniejszości 
etnicznej - łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
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wiedza o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 30%  waga = 15% waga = 20% waga = 35% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, historia, przedmiot  
z grupy „sztuka”, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, chemia, fizyka, 
geografia, filozofia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 30%  waga = 15% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo  
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, chemia, 
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 30%  waga = 15% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo 
język oryginalny 
matury* 

  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, chemia, 
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna 

waga = 30% waga = 15%  waga = 20%  waga = 35%  

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

81. Kierunek studiów: nauczanie fizyki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
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Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski,   
j. portugalski,  
j. słowacki,   
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka i astronomia/ 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia, 
geografia  

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,  j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*,  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia, 
geografia  

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 5%  waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia, 
geografia  

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia, 
geografia  

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka** 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia, 
geografia  

 

waga = 5% waga = 45% waga = 5% waga = 45% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

82. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 
W trakcie studiów student realizuje obligatoryjnie dwie ścieżki, ścieżkę A: nauczanie języka 
angielskiego i ścieżkę B do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.  
Od kandydatów, którzy chcą realizować zajęcia z zakresu nauczanie drugiego języka obcego 
wymagana jest znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie A2 (w przypadku, 
kiedy kandydat nie posiada matury z języka francuskiego lub z języka niemieckiego).  
Decyzję o wyborze jednego z trzech przedmiotów w ramach ścieżki B kandydat podejmuje w chwili 
rejestracji na studia. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język niemiecki, język 
francuski, wiedza o 
społeczeństwie,  
historia, geografia, 
filozofia  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0.8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0.8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0.8 
 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język niemiecki, język 
francuski, wiedza o 
społeczeństwie,  
historia, geografia, 
filozofia  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0.8 

waga = 10%  waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język niemiecki, język 
francuski, polityka, 
historia,  
psychologia, geografia, 
filozofia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język niemiecki, język 
francuski, historia, 
geografia, 
filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 

Przedmiot punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język francuski, język 
niemiecki, wiedza o 
społeczeństwie, 
historia, geografia, 
filozofia 

waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

 

83. Kierunek studiów: ochrona środowiska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 



169 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Biologia 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 
 

waga = 10% waga = 15% waga = 10% waga = 35% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem wydanymi za granicą (tj. świadectwem zagranicznym, 
dyplomem Matury Międzynarodowej, dyplomem Matury Europejskiej) nieposiadający dokumentu 
honorowanego na UW potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 
przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

84. Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 

 
85. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 
 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

86. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 



175 
 

albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
J 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
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dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

87. Kierunek studiów: orientalistyka – hebraistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z:j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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88. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. wyższy (HL) x 1 
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waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
89. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
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albo 
P. rozszerzony x 1 

P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

90. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 



183 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

91. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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92. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

93. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki ,j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

94. Kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
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albo  
brak poziomu x 0,8 

albo  
brak poziomu x 0,8 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki , j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
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dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

95. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

P. wyższy (HL) x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

96. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
j. angielski 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

97. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

98. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
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brak poziomu x 0,8 brak poziomu x 0,8 P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański ,j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
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poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

99. Kierunek studiów: pedagogika  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. słowacki, j. szwedzki,  
j. portugalski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: biologia, 
historia, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, psychologia, 
antropologia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. 
francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 
 
 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga =15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 

100. Kierunek studiów: pedagogika  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, psychologia, 
antropologia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 

 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 
 
 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga =15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 

101. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, psychologia, 
antropologia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. 
niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 
 
 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga =15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 

102. Kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. słowacki, j. szwedzki,  
j. portugalski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, psychologia, 
antropologia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 

 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 
 
 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga =15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 

102a. Kierunek studiów: pedagogika specjalna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, psychologia, 
antropologia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga =15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
102b. Kierunek studiów: pedagogika specjalna 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 5 lat 

 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. słowacki, j. szwedzki,  
j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 40%  waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, psychologia, 
antropologia, polityka, 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 
 

P. rozszerzony x 1  

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 
 
 

waga = 40% waga = 15% waga = 30% waga =15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.” 

 

103. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

104. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. W przypadku 
kandydatów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę liczbę uzyskanych 
punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie podstawowym bierze się pod 
uwagę liczbę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z egzaminu dojrzałości z trzech dowolnie 
wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. Kandydaci, którzy posiadają 
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez OKE, mogą wskazać wynik/wyniki z 
zaświadczenia.  
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco: 
Matura po 1991 roku Matura do 1991 roku  
ocena 6 = 100 %       ocena 5 = 100 % 
ocena 5 = 90 %        ocena 4 = 85 % 
ocena 4 = 75 %        ocena 3 = 40 % 
ocena 3 = 50 % 
ocena 2 = 30 % 
 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie podstawowym bierze 
się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
W przypadku braku określenia poziomu egzaminu bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych 
na egzaminie pomnożoną przez 0,8. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie wyższym bierze się pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie niższym bierze się 
pod uwagę sumę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
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Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 – 10,00 = 100% 
8,00 – 8,95 = 90% 
7,00 – 7,95 = 75% 
6,00 – 6,95 = 60% 
5,00 – 5,95 = 45% 
4,00 – 4,95 = 30% 
 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę liczbę 
uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie podstawowym bierze 
się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych na egzaminie pomnożoną przez 0,6. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z trzech 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Za każdy z trzech przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych przedmiotów branych pod uwagę 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, mieszcząca się w przedziale 0-100 punktów i zaokrąglona do 
setnych części punktu. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
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105. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 
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Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

106. Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, 
psychologia, 
zarządzanie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, 
psychologia, 
zarządzanie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, biologia, 
filozofia, geografia, 
historia, ekonomia, 
sztuka, muzyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, biologia, 
filozofia, geografia, 
historia, ekonomia, 
sztuka, muzyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:   
biologia, filozofia, 
geografia, 
historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny 
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waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Rozmowa będzie obejmowała zagadnienia związane ze znajomością współczesnych problemów 
społecznych. 
Znajomość problematyki – maksymalna liczba punktów – 10  
Umiejętność identyfikacji obszarów społecznych wymagających wsparcia – 5  
Umiejętność identyfikacji obowiązujących programów profilaktycznych – maksymalna liczba punktów 
– 5  
Próg minimalny – 10 punktów 
 

107. Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki) - 
wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 1 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych albo oceny z 
przedmiotów umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego  
w formie pisemnej z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza  
o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) - wymagany poziom podstawowy albo 
rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

 Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
 
 

poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 1 

brak poziomu 0,8 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów w przypadku braku 
poziomu. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
nowożytny - wymagany poziom podstawowy (SL) albo rozszerzony (HL). Kandydat może wybrać 
tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
poziom podstawowy (SL) 0,6 

poziom rozszerzony (HL) 1 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL). 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden 
język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
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EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 1 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
matematyka, biologia, język obcy nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. 
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku 
nr 2 do uchwały. 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów. 
 

108. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
fizyka/ fizyka i 
astronomia, 
informatyka, historia,  
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, 

język obcy nowożytny 
do wyboru z*:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
fizyka/ fizyka i 
astronomia, 
informatyka, 
historia,  
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia** 

 
P. rozszerzony x 1 
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j. słowacki  
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia,  
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, 

język obcy nowożytny 
do wyboru z*:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

p. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia,  
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia** 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia, geografia, 
zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
polityka, psychologia, 
antropologia, łacina, 
język obcy 
nowożytny** 

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia, geografia, 
zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
polityka, 
psychologia, 
antropologia, 
łacina*** 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15 % waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia, ekonomia, 
geografia, łacina, 
filozofia, język obcy 
nowożytny** 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia, ekonomia, 
geografia, łacina, 
filozofia*** 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, 
język obcy 
nowożytny** 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka,  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia*** 

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*Jeżeli język oryginalny matury jest równocześnie językiem obcym wymaganym w kolumnie 3, dopuszcza się 
możliwość uwzględnienia dwukrotnie wyniku z tego języka. 
** Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne 

 

109. Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
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j. szwedzki, 
j. słowacki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 45%  waga = 15% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 45%  waga = 15% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 45 % waga = 15% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 45% waga = 15% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

waga = 45% waga = 15% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
110. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, 
psychologia, 
zarządzanie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, 
psychologia, 
zarządzanie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, biologia, 
filozofia, geografia, 
historia, ekonomia, 
sztuka, muzyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, biologia, 
filozofia, geografia, 
historia, ekonomia, 
sztuka, muzyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:   
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
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język obcy 
nowożytny  

 

język obcy 
nowożytny 

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Rozmowa będzie obejmowała zagadnienia związane ze znajomością współczesnych problemów 
społecznych. 
Znajomość problematyki – maksymalna liczba punktów – 10  
Umiejętność identyfikacji obszarów społecznych wymagających wsparcia – 5  
Umiejętność identyfikacji obowiązujących programów profilaktycznych – maksymalna liczba punktów 
– 5  
Próg minimalny – 10 punktów 
 

111. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki) - 
wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 1 
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Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów albo oceny z przedmiotów umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE o 
zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej spośród następujących: język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. 
angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) - wymagany poziom 
podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

 Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 

poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 1 

brak poziomu 0,8 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów w przypadku braku 
poziomu. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
nowożytny - wymagany poziom podstawowy (SL) albo rozszerzony (HL). Kandydat może wybrać 
tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
poziom podstawowy (SL) 0,6 

poziom rozszerzony (HL) 1 

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL). 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
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nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden 
język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

Przedmiot/y wybrany 
poziom podstawowy 0,6 

poziom rozszerzony 1 

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu 
rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, biologia, język obcy nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. 
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku 
nr 2 do uchwały. 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Otrzymany wynik jest dzielony przez 3. Maksymalna liczba punktów, jaką 
mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów. 
 

112. Kierunek studiów: psychologia (Psychology) 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 
Studia mogą być realizowane w języku polskim albo w języku angielskim. 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Kwalifikacja na studia w języku polskim odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. 
Próg kwalifikacji z przedmiotów maturalnych: 50 pkt. 
 
Kwalifikacja na studia w języku angielskim odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych 
oraz dodatkowego punktowanego egzaminu wstępnego prowadzonego w języku angielskim.  
 
Próg kwalifikacji z przedmiotów maturalnych: 50 pkt. 
Próg kwalifikacji w przypadku dodatkowego egzaminu wstępnego: 60 punktów. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, język 
mniejszości narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, niemiecki), 
język mniejszości etnicznej – 
łemkowski, język regionalny – 
kaszubski, język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka/ fizyka i 
astronomia, geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie 

  
P. rozszerzony x 1 

waga = 20%  waga = 20%  waga = 20% waga = 40% 

Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, język 
mniejszości narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, niemiecki), 
język mniejszości etnicznej – 
łemkowski, język regionalny – 
kaszubski, język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie 
 

P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.  
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, technologia informacyjna 
w globalnym społeczeństwie 
(ITGS) 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 20% waga = 20%  waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 4 musza być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, łacina, greka 
klasyczna, ekonomia 

  
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20% waga = 20%  waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, fizyka z 
astronomią, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, wiedza o społeczeństwie  

 

waga = 20% waga = 20%  waga = 20% waga = 40% 

Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.  

 
f) Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący przeczytanej przez 
kandydata lektury (popularna książka naukowa z dziedziny psychologii, z listy książek w języku 
angielskim podanej do wiadomości kandydatów na stronie IRK).   
Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 50 punktów za każdy z ocenianych aspektów: 
- czytanie tekstu ze zrozumieniem; 
- krytyczne myślenie. 
 
By ocenić czy kandydat przeczytał lekturę ze zrozumieniem, komisja egzaminacyjna będzie zadawać 
pytania wymagające wytłumaczenia przez kandydata kluczowych tematów i koncepcji poruszonych w 
lekturze. 
Aby ocenić czy kandydaci są zdolni do krytycznej refleksji na temat przeczytanych treści, będą oni 
poproszeni o ocenę mocnych i słabych stron koncepcji poruszonej w lekturze oraz o sformułowanie 
osobistej opinii na jej temat wraz z argumentami uzasadniającymi daną opinię kandydata. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 
punktów. 
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu wstępnego: 60 punktów. 
 
Wynik końcowy składa się z sumy punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji z wagą 50% 
oraz drugiego etapu kwalifikacji z wagą 50%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym 
kandydaci mogą zdobyć 100 punktów. 
 
g) Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim 
 
Jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego albo nie uzyskał z tego języka 

co najmniej 60% punktów na poziomie rozszerzonym, jest zobowiązany do przedstawienia certyfikatu 

poświadczającego umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2, 
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zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Senatu UW, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

egzaminu International English Language Testing System IELTS wymagany jest wynik co najmniej 

6,5. 

113. Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka / 
fizyka i astronomia, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka / 
fizyka i astronomia, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

Języki w kol. 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

Języki w kol. 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
technologia informacyjna  
w globalnym społeczeństwie 
(ITGS), matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
technologia informacyjna  
w globalnym społeczeństwie 
(ITGS), matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

*W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kol. 1, 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, ekonomia, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, ekonomia, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

*W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kol. 1, 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 

 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, fizyka z astronomią, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
wiedza o społeczeństwie, 
matematyka 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, fizyka z astronomią, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
wiedza o społeczeństwie, 
matematyka 
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

Języki w kol. 1, 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 

 

114. Kierunek studiów: publikowanie współczesne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg punktowy: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, wiedza o 
społeczeństwie, 
informatyka, filozofia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, język łaciński i 
kultura antyczna, 
biologia, chemia, fizyka 
i astronomia/ fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, wiedza o 
społeczeństwie, 
informatyka, filozofia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, język łaciński i 
kultura antyczna, 
biologia, chemia, fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
informatyka, filozofia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, łacina, 
biologia, chemia, fizyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
  

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, ekonomia, 
informatyka, filozofia, 
sztuka, muzyka, łacina, 
biologia, chemia, fizyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia, 
informatyka, sztuka, 
muzyka, łacina, 
biologia, chemia, fizyka 

waga = 30%  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

115. Kierunek studiów: publikowanie współczesne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
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a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki*, matematyka, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, 
fizyka i astronomia /fizyka, historia sztuki, filozofia –poziom podstawowy albo rozszerzony. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów:  
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6.  
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości lub wyniki z 
przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego 
w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z trzech przedmiotów spośród 
następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski*, 
matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński 
i kultura antyczna, chemia, fizyka, historia sztuki, filozofia –poziom podstawowy albo 
rozszerzony. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Oceny maturalne (matura po 1991 roku i matura do 1991 roku) zostaną przeliczone na punkty 
procentowe zgodnie z przelicznikiem zamieszczonym w części ogólnej niniejszej uchwały. 
 
W przypadku posiadania zaświadczenia z OKE: 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1/język A/ literature and 
performance), język obcy nowożytny*, matematyka, historia, geografia, polityka, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, 
przedmiot z grupy „sztuka”. 
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym 
wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny*, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, biologia, informatyka, łacina, chemia, 
fizyka, sztuka, muzyka.  
*Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  



234 
 

 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduj o miejscu na liście 
rankingowej. 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z 
wagą = 0,6. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny*, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia 
sztuki, filozofia. 
* Kandydat może wskazać trzy różne języki obce.  
 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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116. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
  
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy*  
do wyboru z:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, 
niemiecki)  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
wiedza o społeczeństwie, 
historia, geografia, 
informatyka, biologia, 
chemia, fizyka/ fizyka i 
astronomia, filozofia, 
historia sztuki,  
język obcy nowożytny* 
(j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański  
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski) 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 30% waga = 40% 

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy*  
do wyboru z:  
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, 
niemiecki)  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
wiedza o społeczeństwie, 
historia, geografia, 
informatyka, biologia, 
chemia, fizyka, filozofia, 
historia sztuki,  
język obcy nowożytny* 
(j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański  
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski) 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 15%  waga = 15% waga = 30% waga = 40% 

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
ekonomia, zarządzanie, 
polityka, historia, geografia, 
informatyka, technologia 
informacyjna w globalnym 
społeczeństwie (ITGS), 
biologia, chemia, fizyka, 
filozofia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, język obcy 
nowożytny** 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnie 1 i 3 muszę być różne. 
**Inny niż wskazany w kol. 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
ekonomia, historia, 
geografia, informatyka, 
biologia, chemia, fizyka, 
filozofia, sztuka, język obcy 
nowożytny** 

  
P. rozszerzony x 1  

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnie 1 i 3 muszę być różne. 
**Inny niż wskazany w kol. 1 i 3. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny*  

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
ekonomia, zarządzanie, 
polityka, historia, geografia, 
informatyka, biologia, 
chemia, fizyka, filozofia, 
historia sztuki, 
język obcy nowożytny** 

 

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40% 

*Inny niż wskazany w kolumnie pierwszej. 
**Inny niż wskazany w kol. 1 i 3. 
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117. Kierunek studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski, 
j. słowacki, 
j. szwedzki, 
język mniejszości narodowej –  
j. ukraiński 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. hiszpański, 
j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski,  
j. słowacki, j. szwedzki,  
j. portugalski,  
biologia; chemia, filozofia, fizyka  
i astronomia/fizyka, geografia, 
historia, historia muzyki, historia 
sztuki, informatyka, język łaciński  
i kultura antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, język 
mniejszości narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, niemiecki), 
język mniejszości etnicznej – 
łemkowski,  
język regionalny – kaszubski,  
wiedza o społeczeństwie, wiedza o 
tańcu 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga =  30 % waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski, 
język mniejszości narodowej –  
j. ukraiński 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski,  
j. hiszpański, 
j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski,  
biologia; chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, historia muzyki, 
historia sztuki, informatyka, język 
łaciński i kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, język 
mniejszości narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, niemiecki), 
język mniejszości etnicznej – 
łemkowski,  
język regionalny – kaszubski,  
wiedza o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga =  30 % waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, geografia,  
historia, informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
przedmiot z grupy ,,sztuka", 
polityka, 
technologia informacyjna w 
globalnym społeczeństwie (ITGS), 
technologia projektowania 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 30 % waga = 15% waga = 30% waga = 25 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, ekonomia, sztuka, 
muzyka  

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30 % waga = 15 % waga = 30 % waga = 25 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można dwukrotnie wskazać tego samego przedmiotu. 

 
e) Kandydaci/kandydatki z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden dowolny przedmiot spośród 
zdanych na maturze 
 

 

waga = 30 % waga = 15 % waga = 30 % waga = 25 % 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku 
polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na 
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pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku 
polskim. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  

Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie  – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 
pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych 
za wystarczające: 60 pkt.  
 

118. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka/ fizyka  
i astronomia, geografia, 
historia, informatyka,  
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, wiedza 
o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30%  waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka/ fizyka  
i astronomia, geografia, 
historia, informatyka,  
język łaciński i kultura 
antyczna, wiedza o 
społeczeństwie 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 30%  waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

 
 
 



240 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, polityka, 
technologia 
informacyjna w 
globalnym 
społeczeństwie 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 30% waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 

Język polski 
albo język L1* 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 

Matematyka 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 

Język obcy nowożytny 

P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna, 
ekonomia 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, fizyka i 
astronomia, geografia, 
historia, informatyka,  
łacina, greka klasyczna, 
wiedza o społeczeństwie 
 

waga = 30% waga = 30% waga = 20% waga = 20% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną lub maturą IB i EB zdawanymi za granicą,  którzy nie mają 
honorowanych przez UW dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie co 
najmniej B2, przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w 
stopniu umożliwiającym studiowanie. 
Punkty zdobyte ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wliczają się do punktacji końcowej 
kandydata. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
 

119. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, 
historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, język 
obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, 
historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, wiedza 
o społeczeństwie, 
język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, 
historia, 
ekonomia, 
psychologia, 
zarządzanie, 
antropologia, 
język obcy 
nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, 
psychologia, 
zarządzanie, 
antropologia, język 
obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka  

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
ekonomia, sztuka, 
muzyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 15%  waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
filozofia, geografia, 
historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
język obcy 
nowożytny  

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
biologia, filozofia, 
geografia, historia, 
historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, język 
obcy nowożytny 

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba 
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 
punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i 
motywacji kandydata do podjęcia studiów.  
Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.  
 

120. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, 
historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. 
szwedzki, j. słowacki)- wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać 
tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu 
(podstawowy, rozszerzony):  
 

EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)  

 
1. przedmiot wybrany  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
2. przedmiot wybrany  
 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
3. przedmiot wybrany  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  
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Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a 
następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. 
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 
100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości (ustnego albo 
pisemnego) z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, geografia, 
filozofia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny 
(do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) albo oceny 
z ww. przedmiotów umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu 
maturalnego w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.  
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty umieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu 
wydanym przez OKE przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony, 
brak poziomu): 
 

EGZAMIN MATURALNY  

 
1. przedmiot wybrany  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

 
2. przedmiot wybrany  
 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

 
3. przedmiot wybrany  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a 
następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. 
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 
100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 
80 punktów przy braku określenia poziomu. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, 
historia, ekonomia, psychologia, zarządzanie, antropologia, język obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy „sztuka”, polityka – wymagany poziom niższy (SL) albo poziom wyższy (HL). 
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (niższy SL, 
wyższy HL):  
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EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)  

 
1. przedmiot wybrany  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
2. przedmiot wybrany  
 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
3. przedmiot wybrany  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a 
następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. 
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 
100 punktów w przypadku poziomu wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL). 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, 
filozofia, geografia, historia, ekonomia, sztuka, muzyka - wymagany poziom podstawowy albo 
rozszerzony. 
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu 
(podstawowy, rozszerzony):  
 

EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)  

 
1. przedmiot wybrany  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 

 
2. przedmiot wybrany  
 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 

 
3. przedmiot wybrany  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.  

 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a 
następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. 
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 
100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, 
historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. 
  
Sposób przeliczania punktów 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku 
nr 2 do uchwały.  
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z trzech wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik 
końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą 
zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów. 
 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba 
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 
punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i 
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka 
polskiego u kandydata.  
 

121. Kierunek studiów: stosowana psychologia zwierząt 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
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 j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka / 
fizyka i astronomia, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka / 
fizyka i astronomia, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

Języki w kol. 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński, niemiecki),  
język mniejszości etnicznej 
– łemkowski, język 
regionalny – kaszubski, 
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

Języki w kol. 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
technologia informacyjna  
w globalnym społeczeństwie 
(ITGS), matematyka 

 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
technologia informacyjna  
w globalnym społeczeństwie 
(ITGS), matematyka 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

*W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kol. 1, 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, ekonomia, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, ekonomia, 
matematyka 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

*W przypadku braku języka polskiego. 
Języki w kol. 1, 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 

 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, fizyka z astronomią, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
wiedza o społeczeństwie, 
matematyka 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, fizyka z astronomią, 
geografia, historia, 
informatyka, łacina, greka 
klasyczna, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
wiedza o społeczeństwie, 
matematyka 

waga = 20%  waga = 20% waga = 40% waga = 20%  

Języki w kol. 1, 2, 3  i 4 muszą być różne. 
Przedmioty w kol. 3 i 4 muszą być różne. 
 

122. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
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Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język łaciński 
i kultura antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka  
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
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123. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
historia, geografia, 
wiedza  
o społeczeństwie, 
historia sztuki,  
j. hiszpański,  
j portugalski, 
fizyka/fizyka i 
astronomia, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 15% 
 
waga = 75% 
 

waga = 5% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
historia, geografia, 
wiedza  
o społeczeństwie, 
historia sztuki,  
j. hiszpański, fizyka, 
chemia, biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 5% waga = 15% 
 
waga = 75% 
 

waga = 5% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
historia, geografia, 
psychologia,  
antropologia, 
zarządzanie,  
ekonomia, polityka, 
przedmiot z grupy  
„sztuka”, j. hiszpański,  
j. portugalski, fizyka, 
chemia, biologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 5% waga = 15% 
 
waga = 75% 
 

waga = 5% 

W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako A1/A wynik z j. angielskiego będzie liczyć się 
dwa razy, czyli z łączną wagą 80%, a kandydatom z j. hiszpańskim albo j. portugalskim jako A1/A wynik z języka 
hiszpańskiego albo portugalskiego będzie liczyć się dwa razy z łączną wagą 10%. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
historia, geografia, 
ekonomia, sztuka,  
j. hiszpański,  
j. portugalski,  
fizyka, chemia, biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 15% 
 
waga = 75% 
 

waga = 5% 

W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako L1 wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa 
razy, czyli z łączną wagą 80%, a kandydatom z j. hiszpańskim albo portugalskim jako L1 wynik z j. hiszpańskiego 
albo j. portugalskiego będzie liczyć się dwa razy z łączną wagą 10%. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe I składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
(I etap) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (II etap). Wynik rekrutacyjny w I etapie obliczany jest zgodnie z 
tabelą: 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  

albo 
język oryginalny 
matury* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
historia, geografia, 
sztuka, ekonomia,  
j. hiszpański,  
j. portugalski, fizyka, 
chemia, biologia 
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waga = 5% waga = 15% 
 
waga = 75% 
 

waga = 5% 

W przypadku kandydatów z j. angielskim jako językiem oryginalnym matury wynik z j. angielskiego będzie liczyć 
się dwa razy, czyli z łączną wagą 80%. W przypadku kandydatów z j. hiszpańskim lub portugalskim jako językiem 
oryginalnym matury wynik z tego języka hiszpańskiego albo portugalskiego będzie liczyć się dwa razy z łączną 
wagą 10%. 

 
Kandydaci, którzy uzyskali na tym etapie rekrutacji co najmniej 60 punktów, przechodzą do II etapu 
rekrutacji.  
 
W II etapie, kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną. 
Rozmowy odbywają się osobiście lub za pośrednictwem Skype. Kandydaci mogą uzyskać na 
rozmowie kwalifikacyjnej od 0 do 100 punktów. 
Kryteria oceny: rozumienie przekazu (25% końcowej oceny), formułowanie przejrzystych wypowiedzi 
(25% końcowej oceny), zdolność argumentacji (25% końcowej oceny), znajomość słownictwa i 
struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku angielskim (25% 
końcowej oceny).  
 
Sposób obliczenia wyniku końcowego: waga dla I etapu postępowania kwalifikacyjnego – 50%; 
waga dla drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego – 50%; końcowy wynik rekrutacyjny stanowi 
średnią ważoną wyników z obu etapów postępowania. 
 

124. (skreślony)  
 
125. Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. hiszpański, j. włoski  

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia, 
historia sztuki,  
j. białoruski,  
j. łemkowski,  
j. litewski,  
j. ukraiński  

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 25%  waga = 15% waga = 30% waga = 30% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. hiszpański, j. włoski  

 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia, 
historia sztuki,  
j. białoruski,  
j. łemkowski,  
j. litewski,  
j. ukraiński  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 25%  waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. rosyjski, j. hiszpański,  
j. włoski  

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: historia, 
geografia, filozofia,  
ekonomia, przedmiot z 
grupy ,,sztuka”, 
zarządzanie, 
psychologia, 
antropologia, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 25% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. rosyjski,  
j. hiszpański, j. włoski  

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, geografia,  
filozofia, ekonomia, 
sztuka, muzyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 25% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
historia, geografia,  
filozofia, ekonomia, 
historia sztuki, 
zarzadzanie, 
psychologia, 
antropologia 

 

waga = 25% waga = 15% waga = 30% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

126. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
Kandydaci przyjmowani są na studia ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej 
B1. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. słowacki, j. szwedzki,  
j. portugalski, 
j. mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), j. mniejszości 
etnicznej – j. łemkowski, 
język regionalny –  
j. kaszubski 
 

P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot 
dowolnie wybrany 
spośród przedmiotów 
zdawanych na maturze* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 35%  waga = 15% waga = 35% waga = 15% 

* W kolumnie 4 kandydat może również wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1-3. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), j. mniejszości 
etnicznej – j. łemkowski, 
język regionalny –  
j. kaszubski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot 
dowolnie wybrany 
spośród przedmiotów 
zdawanych na maturze* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 35%  waga = 15% waga = 35% waga = 15% 

* W kolumnie 4 kandydat może również wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1-3. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

 
 P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot 
dowolnie wybrany 
spośród przedmiotów 
zdawanych na maturze** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

waga = 35%  waga = 15% waga = 35% Waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W kolumnie 4 kandydat może również wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1-3. 

 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot 
dowolnie wybrany 
spośród przedmiotów 
zdawanych na maturze** 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 35%  waga = 15% waga = 35% waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W kolumnie 4 kandydat może również wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1-3. 

 



257 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot 
dowolnie wybrany 
spośród przedmiotów 
zdawanych na maturze** 

 

waga = 35%  waga = 15% waga = 35% Waga = 15% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W kolumnie 4 kandydat może również wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1-3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
 
Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną, którzy nie posiadają honorowanego przez 
Uniwersytet Warszawski dokumentu/certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na 
poziomie B2, odbywają rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego, umożliwiającą podjęcie 
studiów. Rozmowa zawiera elementy autoprezentacji oraz zagadnień związanych z sytuacjami z życia 
codziennego i aktualną problematyką otaczającego świata. 
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Aby 
przejść do dalszego postępowania rekrutacyjnego należy zdobyć 60 punktów. Wymagane jest 
uzyskanie 60 punktów z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2.  
 

127. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia,  
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
 



258 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, ekonomia, 
geografia, filozofia, łacina, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

(w przypadku braku 
matematyki na 
świadectwie jeden 
przedmiot do wyboru 
spośród: ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, informatyka) 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy 
kandydata w czasie rzeczywistym. 
Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

128. Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia,  
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 



260 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A*, 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, ekonomia, 
geografia, filozofia, łacina, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
**W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

(w przypadku braku 
matematyki na 
świadectwie jeden 
przedmiot do wyboru 
spośród: ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka, 
geografia, informatyka) 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, 
historia, zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka 
  

waga = 25%  waga = 20% waga = 20% waga = 35% 

*W kolumnie 4 kandydat nie może wskazać przedmiotów z kolumny 1 i 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy 
kandydata w czasie rzeczywistym. 
Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

129. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: 
j. polski, j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki, 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia,  
fizyka i astronomia/fizyka, 
chemia, biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: 
j. polski, j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
j. polski, 
j. obcy nowożytny, 
matematyka, 
informatyka, geografia, 
historia, filozofia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, 
chemia, fizyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
j. polski,  
j. obcy nowożytny, 
filozofia, geografia, 
historia, matematyka, 
informatyka, ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka  

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
j. polski, 
j. obcy nowożytny, 
matematyka, 
informatyka, geografia, 
historia, filozofia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia,  
chemia, fizyka 
 

 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

130. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
język włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
ekonomia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

131. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
język włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
ekonomia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

132. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: j. polski, j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki, 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia,  
fizyka i astronomia/fizyka, 
chemia, biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany* 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: j. polski, j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, matematyka, 
informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: j. polski, 
j. obcy nowożytny, 
matematyka, 
informatyka, geografia, 
historia, filozofia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, 
chemia, fizyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: j. polski, 
j. obcy nowożytny, 
filozofia, geografia, 
historia, matematyka, 
informatyka, 
ekonomia, biologia, 
chemia, fizyka  

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: j. polski, 
j. obcy nowożytny, 
matematyka, 
informatyka, geografia, 
historia, filozofia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia,  
chemia, fizyka 

 

waga = 10% waga = 40% waga = 30% waga = 20% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

133. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
język włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
ekonomia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
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psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 

 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

134. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
język włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
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waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
ekonomia, biologia, chemia, 
fizyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
matematyka, informatyka, 
filozofia, historia, geografia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, polityka, 
antropologia, biologia, chemia, 
fizyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 20%  waga = 40% waga = 40% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
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135. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski,   
j. portugalski,  
j. słowacki,   
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*  
fizyka i astronomia/ 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5%  waga = 40% waga = 5% waga = 50% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski,   
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z: 
matematyka*,  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 5%  waga = 40% waga = 5% waga = 50% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia,  
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 biologia 

  
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 40% waga = 5% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka**  
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 40% waga = 5% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka** 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot   
do wyboru z:  
matematyka** 
fizyka,  
informatyka,  
chemia, 
biologia 

 

waga = 5% waga = 40% waga = 5% waga = 50% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 

 

 

  



275 
 

II. Studia drugiego stopnia 
 
1. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc 
osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym 
kierunku. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną 
w oparciu o średnią ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
2. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc 
osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym 
kierunku. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną 
w oparciu o średnią ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

3. Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą przyjęcia jest średnia obliczona w następujący sposób:  

 stopień z pracy licencjackiej (w przypadku braku oceny z pracy licencjackiej brana będzie pod 
uwagę ocena z egzaminu dyplomowego)  

 ocena z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim, która będzie miała na 
celu sprawdzenie wiedzy z zakresu archeologii oraz ogólnej znajomości zagadnień 
związanych z przedmiotem studiów na kierunku archeologia.  
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Ocena obliczona zostanie wg wzoru 0,5 – ocena z pracy licencjackiej, 0,5 – rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Przyjęcia będą się odbywać w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie powyższego wzoru 
do wyczerpania limitu. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa kwalifikacyjna 
 
Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się również przy użyciu komunikatora internetowego 
przesyłającego także obraz, np. typu Skype, tak aby można było zidentyfikować kandydata, zgodnie z 
załączonymi przez niego w systemie IRK dokumentami. 
W celu ustalenia terminu rozmowy za pośrednictwem komunikatora internetowego kandydaci 
zgłaszają się niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w IRK do Komisji Rekrutacyjnej. 
Kandydat przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim przed Komisją złożoną z 3 
osób (2 osobami z Komisji Rekrutacyjnej jednostki, w której realizowane są studia oraz 1 
pracownikiem samodzielnym z jednostki, w której realizowane są studia). 
Rozmowa dotyczyć będzie podstawowej wiedzy z zakresu archeologii oraz specjalistycznej 
terminologii archeologicznej, na podstawie literatury zamieszczonej poniżej. Czas rozmowy 
kwalifikacyjnej przewidziany jest na ok. 20 min. 
1.) J.M. Coles, Experimental Archaeology, London, 2010;  
2.) I. Hodder, S. Hutson, Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, 
Cambridge, 2003; 
3.) C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, London, 2012. 
 

4. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
 
Na studia przyjęci zostaną kandydaci ze średnią obliczoną w następujący sposób: średnia ocen z 
całego toku studiów, stopień z pracy licencjackiej/ magisterskiej/ inżynierskiej oraz stopień z egzaminu 
licencjackiego/ magisterskiego/ inżynierskiego. 
 
Sposób obliczenia wyniku końcowego: 

 średnia z toku studiów x 0,7 

 ocena z pracy dyplomowej x 0,2 

 ocena z egzaminu dyplomowego x 0,1 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 5. 
 
Przyjęcia będą się odbywać w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie powyższego wzoru 
do wyczerpania limitu. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu archeologii uzyskanego na kierunku archeologia w Instytucie 
Archeologii UW lub na innej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na 
kierunek archeologia (pod warunkiem, że program nauczania archeologii na tej uczelni na pierwszym 
stopniu studiów pokrywa się w 60% z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW) 
zobowiązani będą zaliczyć przedmioty uzupełniające z zakresu wprowadzenia do archeologii, 
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metodyki archeologicznych badań terenowych i dziejów cywilizacji w liczbie 300 godzin podczas 
studiów II stopnia. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby, które 
posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka 
polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego może odbyć się również przy użyciu 
komunikatora internetowego przesyłającego także obraz, np. typu Skype.  
W celu ustalenia terminu rozmowy za pośrednictwem komunikatora kandydaci zgłaszają się w czasie 
trwania rejestracji do Komisji Rekrutacyjnej.  
Potwierdzenie przez Komisję Rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Rozmowa odbywać się będzie na podstawie tekstu w języku polskim z zakresu archeologii, długości 2 
stron standardowego maszynopisu, z którym kandydat zapozna się przed rozmową. Podczas 
rozmowy kandydat powinien zreferować otrzymany tekst. Dodatkowo rozmowa dotyczyć będzie 
ostatnich odkryć archeologicznych, o których kandydat słyszał w mediach oraz podstawowej wiedzy z 
zakresu archeologii na podstawie literatury zamieszczonej poniżej. Czas rozmowy przewidziany jest 
na ok. 20 min. 
Literatura: 
W. Ashmore, R.J. Sharer, Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2008; 
I. Hodder, Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995; 
D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 (IA UW) lub 2002 (PWN); 
C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002; 
Z. Ziółkowski, Historia Powszechna – Starożytność, PWN Warszawa 2009. 

 
5. Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej obliczonej w następujący sposób: średnia ocen z 
całego toku studiów, stopień z pracy dyplomowej oraz stopień z egzaminu licencjackiego/ 
magisterskiego/ inżynierskiego. 
 
Sposób obliczenia wyniku końcowego: 

 średnia z toku studiów x 0,7; 

 ocena z pracy dyplomowej x 0,2; 

 ocena z egzaminu dyplomowego x 0,1. 
 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 5. 
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Przyjęcia będą się odbywać w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie powyższego wzoru 
do wyczerpania limitu. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby, które 
posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka 
polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Komisją Rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego może odbyć się również przy użyciu 
komunikatora internetowego przesyłającego także obraz, np. typu Skype.  
W celu ustalenia terminu rozmowy za pośrednictwem komunikatora kandydaci zgłaszają się w czasie 
trwania rejestracji do Komisji Rekrutacyjnej.  
Potwierdzenie przez Komisję Rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Rozmowa odbywać się będzie na podstawie tekstu w języku polskim z zakresu archeologii, długości 2 
stron standardowego maszynopisu, z którym kandydat zapozna się przed rozmową. Podczas 
rozmowy kandydat powinien zreferować otrzymany tekst. Dodatkowo rozmowa dotyczyć będzie 
ostatnich odkryć archeologicznych, o których kandydat słyszał w mediach oraz podstawowej wiedzy z 
zakresu archeologii na podstawie literatury zamieszczonej poniżej. Czas rozmowy przewidziany jest 
na ok. 20 min. 
Literatura: 
W. Ashmore, R.J. Sharer, Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2008; 
I. Hodder, Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995; 
D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 (IA UW) lub 2002 (PWN); 
C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002; 
Z. Ziółkowski, Historia Powszechna – Starożytność, PWN Warszawa 2009. 
 

6. Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 70 punktów. 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą - por. pkt. 1* lub które są 
tuż przed obroną - por. pkt. 2**. 
 
* 1. kandydaci posiadający jeden z ww. dyplomów lub zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej 
zawierające informację o ocenie na dyplomie zamieszczają skan tego dokumentu systemie IRK na 
swoim koncie rekrutacyjnym;  
** 2. osoby przed obroną pracy dyplomowej zamieszczają w systemie IRK na swoim koncie 
rekrutacyjnym skan wydanego przez uczelnię macierzystą zaświadczenia potwierdzającego 
planowany termin obrony pracy dyplomowej. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia dyplomu 
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lub zaświadczenia poświadczającego odbycie egzaminu dyplomowego wraz z informacją o ocenie na 
dyplomie najpóźniej w dniu przewidzianym na złożenie dokumentów. 
 
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. 
Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów 
interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych.  
O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza 
program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących 
tematu. Komisja rekrutacyjna wybiera do rozmowy jeden z tematów. 
Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, i mieścić się w obrębie następujących ścieżek 
studiowania: 
- ścieżka humanistyczno-społeczna 
- ścieżka humanistyczno-przyrodnicza 
- ścieżka społeczno-przyrodnicza 
- Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - 

historia kultury i myśli). 
 

Kandydaci załączają proponowane tematy wraz z bibliografią (oddzielna do każdego tematu) w formie 
pliku wczytanego na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK UW nie później niż w ostatnim 
dniu rejestracji na studia. 
 
Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na 
studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w 
rankingu.  
 
Osoby przyjęte na studia będą poproszone o wskazanie ścieżki (spośród wymienionych powyżej), 
której studiowaniem są najbardziej zainteresowane. 
 
Osoby, które są zainteresowane studiowaniem ścieżki Cultural and Intellectual History Between East 
and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) powinny móc wylegitymować się 
certyfikatem języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (w wypadku, gdy będą ubiegać się o 
uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą 
ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – 
Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie co najmniej B2+. 
 
Studenci programu artes liberales, ścieżki Cultural and Intellectual History Between East and West 
(Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli) uczelni partnerskich (Uniwersytetu w 
Kolonii lub Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) 
przyjmowani są w ramach wzajemnego honorowania rekrutacji.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Osoby, które nie mają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
polskiego, będą mogły potwierdzić kompetencje do studiowania w tym języku podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym  

 
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów 
na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą. 
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7. Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
   
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia 
studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem: 
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]  
  
gdzie:  
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5)  
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)  
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)  
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. 
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:  
a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0  
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0  
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0  
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5  
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0  
f. dla pozostałych: 0,0 
 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się 
jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:  
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, 
potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.  
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Liczba godzin Uzyskana ocena  

w skali od … do ... 
Waga przedmiotu Wynik 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

8. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 20 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy. 
Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin będzie obejmował treści nauczania zawarte w programie 
studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zagadnienia szczegółowe zostaną 
podane do wiadomości kandydatów na stronie IRK. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

9. Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 8 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
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Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 8 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 1 punkt, 

 od 3,01 do 3,50 – 3 punkty, 

 od 3,51 do 4,00 – 5 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 7 punktów, 

 od 4,51 – 10 punktów. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 

10. Kierunek studiów: bioetyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem 
zagranicznym 
 
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku bioetyka mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku. 
 
1. Egzamin wstępny 
Egzamin wstępny składa się z dwóch części: 

A) Ocena osiągnięć kandydata (maksimum 20 punktów): Kandydat ma 5 minut na 

przedstawienie swoich osiągnięć akademickich, naukowych i zawodowych. Ocenie 

poddawane są dotychczasowe osiągnięcia akademickie, naukowe i zawodowe kandydata 

zgodnie z tabelą w punkcie 4 poniżej. 

B) Rozmowa kwalifikacyjna (maksimum 80 punktów): Przed egzaminem wstępnym kandydat 

wybiera dwie lektury bioetyczne (jedną w j. polskim, drugą w j. angielskim) z listy lektur 

ogłoszonej przez Komisję Rekrutacyjną (lista lektur w punkcie 3 poniżej). Kandydat powinien 
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przygotować się do dyskusji na temat wybranych przez siebie tekstów zgodnie z tabelą w 

punkcie 4 poniżej. 

 
2. Kwalifikacja kandydatów 
 
Na podstawie oceny osiągnięć akademickich, naukowych i zawodowych kandydata oraz rozmowy 
kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania 
na studia kandydatów w ramach limitu miejsc. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w procesie 
rekrutacji wynosi 100. Minimum punktów wymaganych do przyjęcia na studia wynosi 60. 
 
3. Lista lektur 

Pojęcie zdrowia i choroby  
1. Z. Szawarski, Dwa rodzaje wiedzy medycznej, [w:] Z. Szawarski, „Mądrość i sztuka leczenia”, 
Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 67-83. 
2. T. Szasz, The myth of mental illness, “American Psychologist” 1960, vol. 15, nr 2, s. 113-118. 

Etyka kliniczna 
3. P. Łuków, Komu jest potrzebny kodeks etyki lekarskiej, „ISF Diametros” 2007, 
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=cnf4&m=44&jh=1&ih=72. 4. 
4. J. Savulescu , Conscientious Objection in Medicine, „BMJ British Medical Journal” 2006 (332)7536, 
s. 294-297. 

Etyka prokreacyjna 
5. M.A. Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji [w:] „Początki ludzkiego życia”, red. W. 
Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 197-214. 
6. R.M. Hare, Abortion and the golden rule, „Philosophy and Public Affairs” 1975 (4)3, s. 201-222. 

Etyka końca życia  
7. D. Marquis, Słabość argumentu za legalizacją samobójstwa z pomocą lekarza, [w:] „Wokół śmierci i 
umierania”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2009, s. 303-318. 
8. D.W. Brock, Active voluntary euthanasia, „The Hastings Center Report” 1992, vol. 22, nr 2, s. 10-
22.  

Etyka nowych biotechnologii 
9. D.W. Brock, Klonowanie ludzi: ocena etycznych argumentów za i przeciw, [w:] „Czy powstanie klon 
człowieka? Fakty i fantazje”, red. M. Nussbaum, C. Sunstein, Warszawa, Diogenes 2000: 151-176. 
10. J. Savulescu, B. Foddy, M. Clayton, Why we should allow performance enhancing drugs in sport, 
British Journal of Sports Medicine 2004, vol. 38, nr 6, s. 366-70. 

Etyka środowiskowa 
11. P. Singer, Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, vol. 18, s. 49-61. 
12. A. Leopold, Land ethics, [w:] „Ethics in Practice. An Anthology” 2. Ed., red. H. LaFollette, Blackwell 
Publishers. 631-639.  

Etyka badań naukowych  
13. H. Jonas, Filozoficzne refleksje na temat eksperymentów z udziałem ludzi, [w:] „Badania z 
udziałem ludzi”, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2011, s. 333-354. 
14. J. Harris, Scientific research is a moral duty, „Journal of Medical Ethics” 2005, vol. 31, s. 242-248. 
 
4. Kryteria oceny 
 

 PUNKTACJA  

Ocena osiągnięć kandydata  Max 
20 

Kryteria przyznawania punktów 

Dotychczasowe osiągnięcia 
akademickie, naukowe i 
zawodowe* 

20 5 doktorat lub dorobek naukowy (np. publikacje w 
czasopismach naukowych, udział w 
konferencjach naukowych, etc.)*  

4 drugi licencjat/magisterium/dyplom równorzędny 
lub drugi kierunek studiów w toku lub studia 
doktoranckie w toku* 

3 znacząca aktywność edukacyjna (np. udział w 
szkołach letnich lub innych szkoleniach 
pozauniwersyteckich; działalność 
organizacyjna, etc.)*  

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Epdh%7C%7Cjdb%7E%7Epdhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22American%20Psychologist%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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3 znacząca aktywność społeczna (np. współpraca 
z NGOs; działalność w mediach, etc.)* 

3 doświadczenie zawodowe związane z bioetyką 
(np. praca w zawodzie pielęgniarki)* 

2 doświadczenie zawodowe niezwiązane z 
bioetyką (np. praca dorywcza w trakcie 
studiów)* 

Ocena przebiegu rozmowy na 
temat wybranych lektur 
bioetycznych  
[ocena umiejętności i 
kompetencji społecznych] 

Max 
80 

Kryteria przyznawania punktów 

Umiejętność formułowania 
złożonych wypowiedzi ustnych 
w języku polskim na wybrane 
tematy bioetyczne  

20 20  Bardzo wysoka  

15 Wysoka  

10 Dostateczna 

5 Niska  

0 Bardzo niska  

Umiejętność krytycznego 
analizowania i oceniania 
wypowiedzi innych autorów na 
wybrane tematy bioetyczne 

20 20  Bardzo wysoka  

15 Wysoka  

10 Dostateczna 

5 Niska  

0 Bardzo niska  

Umiejętność formułowania 
własnego stanowiska 
dotyczącego wybranych kwestii 
bioetycznych i przedstawiania 
argumentów na jego poparcie  

20 20 Bardzo wysoka  

15 Wysoka  

10 Dostateczna 

5 Niska  

0 Bardzo niska 

Umiejętność posługiwania się 
literaturą bioetyczną w języku 
angielskim  

10 10 Ponadprzeciętna  

5 Wystarczająca  

0 Niewystarczająca  

Świadomość znaczenia refleksji 
etycznej oraz uwarunkowań 
społecznych, prawnych i 
ekonomicznych dla rozwoju 
współczesnej biomedycyny i 
innych bionauk 

10 10 Ponadprzeciętna 

5 Wystarczająca  

0 Niewystarczająca  

* Osiągnięcia oraz doświadczenie kandydatów należy udokumentować w formie skanów stosownych 
dokumentów wczytanych do IRK w czasie rejestracji. 
 
5. Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają honorowanego przez UW 
dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będą mogli potwierdzić swoje kompetencje 
do studiowana w tym języku podczas egzaminu wstępnego. 

 
11. Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
Próg kwalifikacji: 40%. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
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Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów  
lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób 
kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą 
przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w uczelni, 
która ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej jednej z dyscyplin: 
biologia, biotechnologia, biochemia, biofizyka, chemia, fizyka, informatyka lub matematyka (zgodnie z 
Art. 218 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668 z późn. zm.). W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych 
w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie 
przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem: 

(S-Smin)/(Smax-Smin)*H, 
 

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną, a H oznacza liczbę godzin danego przedmiotu. Punkty rekrutacyjne każdego kandydata 
oblicza się zgodnie ze wzorem: 
 

min(suma/20, 100), 

gdzie suma jest sumą ocen (po powyższym przeliczeniu) z przedmiotów z zakresu matematyki, 
informatyki, bioinformatyki, biologii, fizyki i chemii, uzyskanych na studiach.  

 
Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na 
podstawie wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów.  
  
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć (na konto w IRK): 
 
1. Potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją  
o wymiarze godzinowym zajęć (w formie skanów dokumentów). 
2. Wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł (w 
postaci arkusza kalkulacyjnego). 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena (skala 2-5) Punkty rekrutacyjne 

Biologia komórki 90 4,0 (4-2)/3*90 = 60 

Biochemia 60 4,5 (4,5-2)/3*60 = 50 

Algorytmy i struktury danych 120 5,0 (5-2)/3*120 = 120 

  Suma = 230   

  Punkty rekrutacyjne = 11,5 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego 
 
Forma egzaminu: pisemny 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka  i biologia systemów, prowadzonych na UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 

rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 

w procentach. 

 

Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego 
 
Forma egzaminu: pisemny 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka  i biologia systemów, prowadzonych na UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 
rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 
w procentach. 
 

12. Kierunek studiów: biologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.  
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe 
miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów 
rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach 
obowiązującego limitu miejsc. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów 
wymaganych i kierunkowych dla kierunku biologia określonych w programie studiów pierwszego 
stopnia na UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biologia komórki, ekologia, ewolucja, 
genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, botanika/zoologia, fizjologia roślin/fizjologia 
zwierząt.*  
*W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych  
i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo 
do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów 
rekrutacyjnych. Jeżeli Kandydat nie uczestniczył w wyżej wymienionych zajęciach, ma prawo do 
wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z sylabusami przedmiotów, które są 
wymagane dla kierunku biologia (przedmioty wymienione powyżej); liczba wskazanych przedmiotów 
nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji. 
 
Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na 
punkty zgodnie ze wzorem: 
(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,  
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu)  
z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 
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Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena Wyliczenie punktów 
rekrutacyjnych 

Liczba punktów 
rekrutacyjnych 

Matematyka 45 3,5 45x(3,5-2):(5-2) 22,50 

Biochemia 90 4,5 90x(4,5-2):(5-2) 75,00 

Razem punktów rekrutacyjnych 97,50 

 
Kandydat obowiązany jest dostarczyć: 
- potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć; 
- podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany 
samodzielnie wg wyżej opisanych reguł. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (maksymalnie 400) zapewniającej 
miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy 
ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczona 
zostanie na stronie IRK.  
 
Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci z dyplomem wydanym za granicą nieposiadający honorowanego przez UW dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 przystępują dodatkowo do 
rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

13. Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.  
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe 
miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów 
rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach 
obowiązującego limitu miejsc. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów 
wymaganych i kierunkowych dla kierunku biotechnologia określonych w programie studiów 
pierwszego stopnia na UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biotechnologia, genetyka z 
inżynierią genetyczną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia molekularna, inżynieria 
bioprocesowa, ewolucja.* 
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*W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych  
i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo 
do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów 
rekrutacyjnych. Jeżeli Kandydat nie uczestniczył w wyżej wymienionych zajęciach, ma prawo do 
wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z sylabusami przedmiotów, które są 
wymagane dla kierunku biologia (przedmioty wymienione powyżej); liczba wskazanych przedmiotów 
nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji. 
 
Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na 
punkty zgodnie ze wzorem: 
(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,  
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu)  
z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena Wyliczenie punktów 
rekrutacyjnych 

Liczba punktów 
rekrutacyjnych 

Matematyka 45 3,5 45x(3,5-2):(5-2) 22,50 

Biochemia 90 4,5 90x(4,5-2):(5-2) 75,00 

Razem punktów rekrutacyjnych 97,50 

 
Kandydat obowiązany jest dostarczyć: 
- potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć; 
- podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany 
samodzielnie wg wyżej opisanych reguł. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (maksymalnie 400) zapewniającej 
miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy 
ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczona 
zostanie na stronie IRK.  
 
Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci z dyplomem wydanym za granicą nieposiadający honorowanego przez UW dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 przystępują dodatkowo do 
rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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14. Kierunek studiów: chemia (Chemistry) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
Studia mogą być realizowane w języku polskim albo w języku angielskim. 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Podstawą kwalifikacji jest testowy egzamin wstępny, który w przypadku kandydatów na studia 
realizowane w języku angielskim odbywa się w języku angielskim. 
 
Wynik egzaminu stanowi podstawę ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydata na studia.  
Do zakwalifikowania na studia drugiego stopnia wymagane jest uzyskanie z egzaminu wstępnego 
minimum 30 punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50).  
Wynik egzaminu wstępnego jest ważny 12 miesięcy od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat w 
dniu ogłoszenia wyników rekrutacji musi legitymować się ważnym wynikiem egzaminu. 
Szczegółowe wymagania do egzaminu obejmują znajomość zagadnień wymienionych w minimach 
programowych dla studentów kierunku. 
Dla absolwentów Wydziału Chemii UW część pisemna egzaminu licencjackiego - test licencjacki, 
przeprowadzony w roku akademickim 2018/2019, jest tożsamy z egzaminem wstępnym na studia 
drugiego stopnia. 
 
Kandydaci na studia w języku angielskim zobowiązani są do znajomości języka angielskiego na 
poziomie B2. Stosowne dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 
powinny być dołączone w postaci skanów do konta IRK kandydata.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
 

15. Kierunek studiów: chemia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
Rekrutacja na studia od semestru letniego 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku chemia stosowana mogą ubiegać się osoby 
posiadające tytuł inżyniera lub magistra.  
 
Podstawą kwalifikacji jest testowy egzamin wstępny (obejmujący zagadnienia z chemii oraz 
matematyki i fizyki).  
Wynik egzaminu stanowi podstawę ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydata na studia.  
Do zakwalifikowania na studia drugiego stopnia wymagane jest uzyskanie z egzaminu wstępnego 
minimum 30 punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50). 
 
Wynik egzaminu wstępnego jest ważny 12 miesięcy od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat w 
dniu ogłoszenia wyników rekrutacji musi legitymować się ważnym wynikiem egzaminu. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 

 
16. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg punktowy: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
3) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
4) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, 
sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każdy 
list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o 
kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

5) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
6) Przedmioty punktowane w rekrutacji. Kandydat może wybrać nie więcej niż 7 z nich: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 finanse, 

 Programowanie komputerowe w R, 

 Programowanie komputerowe w Python, 

 Programowanie komputerowe w SAS, 

 Programowanie komputerowe w innym języku, 

 Przetwarzanie danych w SQL (innym języku), 

 Analiza szeregów czasowych, 

 Wybrany przedmiot matematyczny (inny niż wskazane). 
7) Przed zakończeniem procedury rejestracji kandydat musi załączyć sylabusy wybranych 
przedmiotów lub inny potwierdzony przez uczelnię dokument opisujący zawartość merytoryczną 
przedmiotu. Przedmioty, w odniesieniu do których nie zostanie spełniony ten warunek, nie będą 
rozpatrywane przez Komisję.  
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 

17. Kierunek studiów: Data Science and Business Analytics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg punktowy: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
3) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
4) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, 
sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każdy 
list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o 
kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

5) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt. 
 
6) Przedmioty punktowane w rekrutacji. Kandydat może wybrać nie więcej niż 7 z nich: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 finanse, 

 Programowanie komputerowe w R, 

 Programowanie komputerowe w Python, 

 Programowanie komputerowe w SAS, 

 Programowanie komputerowe w innym języku, 

 Przetwarzanie danych w SQL (innym języku), 

 Analiza szeregów czasowych, 

 Wybrany przedmiot matematyczny (inny niż wskazane). 

  
7) Przed zakończeniem procedury rejestracji kandydat musi załączyć sylabusy wybranych 
przedmiotów lub inny potwierdzony przez uczelnię dokument opisujący zawartość merytoryczną 
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przedmiotu. Przedmioty, w odniesieniu do których nie zostanie spełniony ten warunek, nie będą 
rozpatrywane przez Komisję.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 

18. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja odbywa się na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo, na podstawie oceny z dyplomu, 
egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawieniem portfolio zawierającej dorobek 
kandydata.  
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kwalifikacja obejmuje trzy etapy: 
 
1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%); 
 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych: 
ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów, 
ocena dobra plus – 80 punktów, 
ocena dobra – 70 punktów, 
ocena dostateczna plus – 60 punktów, 
ocena dostateczna – 50 punktów. 
 
2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 50%);  
 
Sposób przeliczania oceny z egzaminu: 
60-55 – 100 punktów, 
54-50 – 90 punktów, 
49-45 – 80 punktów, 
44-40 – 70 punktów, 
39-35 – 60 punktów, 
34-30 – 50 punktów, 
29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zagadnienia na egzamin zostaną opublikowane w systemie IRK. 
 
3/ Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio (z wagą 40%); 
 
Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej: 
ocena celująca albo bardzo dobra –100 punktów, 
ocena dobra plus –80 punktów, 
ocena dobra –70 punktów, 
ocena dostateczna plus –60 punktów, 
ocena dostateczna –50 punktów, 
ocena niedostateczna –dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego. 
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W portfolio mogą znajdować się próbki i przykłady prac, mogących być podstawą do oceny 
umiejętności, zdolności kandydata oraz dokumenty świadczące o jego doświadczeniu zawodowym. 
Nieobecność na egzaminie pisemnym lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości 
postępowania rekrutacyjnego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
W trakcie egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzana (u obcokrajowców, 
którzy nie posiadają honorowanych przez Uniwersytet Warszawski dokumentów) znajomość języka 
polskiego na poziomie B2.  
 

19. Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie: 
 
oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych: 
Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:  
ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt. 
ocena dobra plus – 8 pkt. 
ocena dobra – 6 pkt. 
ocena dostateczna plus – 4 pkt. 
ocena dostateczna – 2 pkt. 
 
średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych: 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:  
powyżej 4,50 = 10 pkt. 
4,50 – 4,31 = 9 pkt. 
4,30 – 4,00 = 7 pkt. 
3,99 – 3,60 = 5 pkt. 
3,59 – 3,40 = 3 pkt. 
poniżej 3,40 = 1 pkt.  
 
Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na 
dyplomie oraz średnią z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

20. Kierunek studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 punktów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 

3.  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy 
rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: 

a. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
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współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), 
b. średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), 
c. oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę 
przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim 
roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci 
spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o 
dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu 
studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na 
danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o 
przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.  

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
4. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w 

systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty 
wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 3c.  

a. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję 
rekrutacyjną, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik 
opisany w podpunkcie i) punktu 3c.  

b. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do 
rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. 
Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji, 
dokonana w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia 
innych przedmiotów).  

c. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w 
swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i 
matematycznych z programem realizowanym na UW.  

5. Sylabusy wymienione w punkcie 4c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów 
średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% 
najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i 4 punktu 3c) kandydaci są zobowiązani 
udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie 
później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów. Skany zamieszczone po tym terminie nie 
muszą zostać uwzględnione przez komisję.  

6. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci muszą zdać test on-line ze znajomości języka polskiego.  
Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy, którzy posiadają 
honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 

a. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący. W dalszej 
kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego 
umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada 
znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym 
do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na 
poziomie minimum C1).  

3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
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c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia 
wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  

4. Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. 
Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 3e), liczby 80, przy czym 
w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja 
może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się 
w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW) oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia 
na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych 
średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych 
studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający 
te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione 
w punkcie 3 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią 
mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku 
ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium 
Rektora na ostatnim roku tych studiów. 

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
5. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w 

systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty 
wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 4.  

a. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję 
rekrutacyjną UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić 
współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 4.  

b. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do 
rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 4. 
Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji, 
dokonana w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia 
innych przedmiotów).  

c. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w 
swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i 
matematycznych z programem realizowanym na UW.  

6. Sylabusy wymienione w punkcie 5c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów 
średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% 
najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i4 punktu 4) kandydaci są zobowiązani 
udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia 
rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie 
muszą zostać uwzględnione przez komisję.  

7. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2.  
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21. Kierunek studiów: ekonomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 200 punktów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy 
rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu dwóch parametrów: 
a. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), 
b. średniej uzyskanej na studiach. 
 
Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej 
B2. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują dodatkowo do testu on-line 
sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej 
kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego 
umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka 
na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się 
aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1). Potwierdzenie 
przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia 
kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

22. Kierunki studiów:  
- ekonomia 
- finanse i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 260 punktów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
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3.  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy 
rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: 

a. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), 

b. średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), 
c. oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę 
przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim 
roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci 
spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o 
dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu 
studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na 
danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o 
przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.  

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
4. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w 

systemie IRK. 
5. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 

najmniej B2. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.  

a. Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy, którzy 
posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający 
znajomość języka polskiego. 

b. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący. W dalszej 
kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego 
umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada 
znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym 
do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na 
poziomie minimum C1).  

3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen 
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość 
wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  
4. Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. 

a. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 3e), liczby 
80, przy czym w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata 
przypadkach komisja może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to 
absolwentów uczelni znajdujących się w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na 
pozycjach wyższych niż UW). 

6. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w 
systemie IRK.  
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7. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. 

 

23. Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może 
wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów: 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona 
na punkty zgodnie ze wzorem 
 
Ocena znormalizowana = (S-Smin)/(Smax-Smin), 
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
Wynik rekrutacyjny każdego kandydata będzie obliczany jako suma ocen znormalizowanych (po 
przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena znormalizowana będzie 
mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju 
przedmiotu. 
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0 
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0 
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5 
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0 
dla pozostałych: 0,0 
 

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 500 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się 
w ramach obowiązującego limitu. 
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii: 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, 
warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. 
Egzamin pisemny obejmuje zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
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24. Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub 
dyplomu równoważnego. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie na podstawie rozmowy na temat ogłoszonych 
wcześniej tekstów i powiązanych z nimi tematów.  
Maksymalnie z rozmowy można uzyskać 100 punktów. 
W czasie rozmowy kandydatom zostaną zadane cztery pytania. Odpowiedzi na pytania będą 
punktowane od 0 do 25 punktów. Przy ocenie rozmowy brane są pod uwagę:  
znajomość zadanych lektur; struktura odpowiedzi na postawione pytania – klarowność wywodu i 
logika wypowiedzi; znajomość głównych zagadnień związanych z zadanym pytaniem, rozumienie 
języka i pojęć z zakresu teorii etnologii i antropologii kulturowej, odwołania do pojęć i teorii etnologii i 
antropologii kulturowej. 
Na ocenę wypowiedzi ma wpływ:  

 wartość merytoryczna odpowiedzi – max. 20 pkt. 

 struktura wypowiedzi i biegłość w języku teorii etnologii i antropologii kulturowej – max. 5 pkt. 
 
Kandydaci, którzy uzyskali w czasie rozmowy poniżej 40 punktów, nie zostaną przyjęci. 
 
Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będą zadane lektury związane z głównymi teoriami i nurtami w 
badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie lista problemów, na które kandydaci 
muszą przygotować – w oparciu o zadane lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas 
rozmowy dotyczyć będą samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz w 
systemie IRK 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW 
dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed 
Komisją swoich kompetencji do studiowania w języku polskim. 
 

25. Kierunek studiów: europeistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 500 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia, II 
stopnia lub jednolitych magisterskich oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe punkty w 
rekrutacji można otrzymać za ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na 
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dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja 
europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o 
profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata artykułu 
naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie IRK. Artykuły obejmują następujące 
obszary: 

- migracje w Europie, 
- konflikty w Europie, 
- religie w Europie, 
- Europa a świat, 
- bezpieczeństwo w Europie, 
- Europa ojczyzn a Europa federacyjna. 

 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt. Punkty będą 
przyznawane w następujących kategoriach: 

 za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-100 pkt. 

 za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-100 pkt. 

 za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-50 pkt. 

 języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-50 pkt.   
Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów w całym  
postępowaniu rekrutacyjnym i oznacza brak możliwości zakwalifikowania kandydata na studia.  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów 
według następującego wzoru: 
W = 100 x S + R + B 
gdzie: 

S - średnia z toku dotychczasowych studiów (max. 500 pkt. = średnia 5,0 x 100 pkt.); 
R - liczba punktów uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej (od 0 do 300 pkt.); 
B - 100 pkt. za dyplom licencjata z oceną na dyplomie: dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub 
celującą uzyskanym na kierunku:  

 europeistyka – integracja europejska, 

 europeistyka – studia europejskie, 

 europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym; 
 
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 900 pkt. 
Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie 
przeliczona do skali 2-5. Obowiązują następujące przeliczniki: 

w przypadku skali ocen 1 – 6: (S-1)/5x3+2 
w przypadku skali ocen 2 – 5,5: (S-2)/3,5x3+2 
w przypadku skali ocen 2 – 6: (S-2)/4x3+2 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w 
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  
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26. Kierunek studiów: fennistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka fińskiego minimum na 
poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Finlandii. 
 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata na kierunku ugrofinistyka (specjalizacja fińska), 
filologia fińska, fennistyka: 
Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z 
następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim, 

 średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, 

 końcowej oceny z języka fińskiego (poziom C1). 
 
W przypadku kandydatów z tytułem licencjata (ew. magistra, lub inżyniera) uzyskanym na 
innych kierunkach  
Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z 
następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim (ew. magisterskim, inżynierskim), 

 oceny testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowanie językiem, 
historią, literaturą i kulturą Finlandii, (łącznie można otrzymać max. 100 pkt - test pisemny: max. 
80 pkt, min. 48 pkt, rozmowa: max. 20 pkt, min. 12 pkt – warunkiem podejścia do rozmowy 
kwalifikacyjnej jest zaliczenie testu pisemnego), 

 oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka fińskiego (poziom C1), (łącznie można otrzymać 
max. 200 pkt - test pisemny: max. 160 pkt, min. 96 pkt, egzamin ustny: max. 40 pkt, min. 24 pkt – 
warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie części pisemnej). 
 

Zagadnienia egzaminacyjne do testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej  
 
Rozmowa będzie przebiegała w języku polskim lub fińskim, przy czym kandydat powinien podać z 
góry wybór języka rozmowy kwalifikacyjnej). Tematy (będą podane także w języku fińskim): 
Literatura: Dwie tradycje językowe w literaturze Finlandii – co je łączy, a co dzieli?; Literatura 
romantyzmu w I połowie XIX wieku – jej rola w kształtowaniu fińskiej tożsamości narodowej; Fińskie 
tradycje pisania o wojnie; Modernizm w literaturze  fińskiej; Najważniejsze zjawiska i trendy w 
literaturze fińskiej ostatniego ćwierćwiecza. 
Historia: Historyczne związki Finlandii i Szwecji, Rok 1809 jako przełom w dziejach Finlandii; 
Znaczenie wojny domowej 1918 roku dla państwa i społeczeństwa fińskiego; II wojna światowa w 
Finlandii; Finlandia w okresie zimnej wojny.  
Kultura: Ośrodki miejskie w średniowiecznej Finlandii; Romantyzm narodowy w sztuce fińskiej – 
malarze, kompozytorzy, architekci, Fotografia w Finlandii – od dagerotypu Henrika Cajandera do 
autoportretów Eliny Brotherus; Kultura fińska w latach 20. XX wieku – okna na oścież? Nowa Fala w 
kinie fińskim w latach 60-tych – czy istniała? Uzasadnij; 
Językoznawstwo: Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego; Rozwój fińskiego 
języka literackiego; Odmiany języka fińskiego; System przypadków w języku fińskim; problem 
accusativu; Podmiot a dopełnienie w języku fińskim.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 

 Kandydaci, cudzoziemcy z tytułem licencjata na kierunku ugrofinistyka (specjalizacja 
fińska), filologia fińska, fennistyka, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie, przystępują do sprawdzianu z języka polskiego (w programie studiów przewidziane są 
takie przedmioty jak np. translatorium, które wymagają także znajomości języka polskiego). 

 
Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).  
Kandydat będzie także poproszony o sporządzenie krótkiego streszczenia tekstu polskiego, który 
wcześniej wysłucha.  
 
Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (max. 50 pkt) i 60% z części ustnej 
(max.50 pkt) 
 
Zagadnienia do egzaminu: Najważniejsze zjawiska i trendy w literaturze fińskiej ostatniego 
ćwierćwiecza. Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego; Rozwój fińskiego języka 
literackiego; Odmiany języka fińskiego; 
 

 Kandydaci, cudzoziemcy z tytułem licencjata (ew. magistra, lub inżyniera) uzyskanym na 
innych kierunkach przystępują do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej (tak jak kandydaci z 
dyplomem uzyskanym w Polsce), które sprawdzają jednocześnie kompetencję w zakresie języka 
fińskiego i polskiego. 

 

27. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra  
(lub równoważny) dowolnego kierunku.  
 
Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie egzaminu dla wszystkich kandydatów sprawdzającego 
przygotowanie do studiów drugiego stopnia filologii angielskiej.  
 
Egzamin testowy jest w języku angielskim i składa się z 3 części (literatura i kultura brytyjska, 
literatura i kultura amerykańska, językoznawstwo teoretyczne i stosowane), w każdej maksymalna 
liczba punktów to 40. Kandydat wybiera jedną część. Próg kwalifikacji to 24 punkty, czyli 60% 

 
Zakres egzaminu:  
Literatura i kultura brytyjska 
Epoki literackie i ich tło historyczne: 

1. Tradycja heroiczna I religijna w okresie wczesnego średniowiecza 
2. Romans rycerski i alegoria średniowieczna 
3. Dramat elżbietański 
4. Poezja angielska w wieku XVII, poeci metafizyczni i epos 
5. Poezja romantyczna 
6. Powieść wiktoriańska 
7. Modernizm 
8. Powieść współczesna 

Kultura: 
1. Regiony geograficzno-ekonomiczne i historyczno-kulturalne 
2. Podstawy państwowości: podstawowe instrumenty polityczne 
3. Instytucje i zjawiska społeczne, np. system szkolnictwa, stosunki etniczne 
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4. Instytucje i zjawiska kulturalne, np. prasa, telewizja 
5. Wydarzenia bieżące 

 
Literatura i kultura amerykańska: 
Epoki literackie i ich tło historyczne: 

1. Literatura okresu kolonialnego 
2. Transcendentalizm 
3. Romantyzm w prozie i poezji 
4. Proza realizmu i naturalizmu 
5. Poezja i proza modernistyczna 
6. Postmodernizm w literaturze 
7. Tradycja dramatu w dwudziestym wieku 
8. Literatura współczesna 

Kultura amerykańska 
1. Regiony geograficzno-ekonomiczne i historyczno-kulturalne 
2. Instytucje polityczne 
3. Instytucje i zjawiska społeczne, np. system szkolnictwa, stosunki etniczne 
4. Zjawiska kulturalne i media 
5. Wydarzenia bieżące 

 
Językoznawstwo: 
1. Cechy istotne języka naturalnego (np. konwencjonalność, dwustopniowość, kreatywność, 
zdalność, uczenie się drogą kulturową) 
2. Fonetyka i fonologia (m.in. klasyfikacja dźwięków, fonemy, alofony, sylaba) 
3. Morfologia (m.in. typy morfemów, derywacja i fleksja, procesy słowotwórcze) i składnia (m.in. 
procesy i kategorie syntaktyczne, analiza składniowa) 
4. Semantyka (m.in. znaczenie językowe, role tematyczne, relacje leksykalne) i pragmatyka (m. in. 
kontekst, anafora, odniesienie, wyrażenia deiktyczne, presupozycja, implikatury konwersacyjne, akty 
mowy, uprzejmość językowa) 
5. Analiza dyskursu 
6. Geograficzne i społeczne zróżnicowanie języka 
7. Przyswajanie języka i uczenie się języka drugiego/obcego 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim 
 
Oprócz egzaminu testowego w języku angielskim składającego się z 3 części (literatura i kultura 
brytyjska, literatura i kultura amerykańska, językoznawstwo teoretyczne i stosowane), kandydaci 
przystępują do egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1. 

Egzamin organizowany jest przez Instytut Anglistyki UW. Wynik egzaminu jest ważny 5 lat od daty 
przystąpienia do egzaminu. Kandydat musi mieć ważny egzamin w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji 
na studia. Aby Komisja uznała wynik egzaminu z lat poprzednich, należy złożyć odpowiednie podanie 
najpóźniej do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia stacjonarne II stopnia. 

 
Informacje o egzaminie: 
Egzamin na poziomie zaawansowanym (C1 według skali ESOKJ – piąty, przedostatni stopień 
trudności), pisemny. Czas trwania: 3 godz. 
Części składowe: 
rozumienie ze słuchu (15% łącznej punktacji),  
rozumienie tekstu pisanego (15% łącznej punktacji), 
użycie struktur językowych (40% łącznej punktacji), 
pisanie (30% łącznej punktacji). 
 
 
 
 



305 
 

Zakres wymagań: 
Znajomość języka angielskiego pozwalająca sprawnie funkcjonować w kontekście społecznym, 
zawodowym i akademickim - dla orientacji przyjąć można za punkt odniesienia poziom kompetencji 
leksykogramatycznej i frazeologicznej wymagany do skutecznego ukończenia programu studiów 
licencjackich, powadzonych w języku angielskim. 
W zakresie czytania i słuchania, rozumienie dyskursu formalnego i akademickiego o znacznym 
stopniu złożoności słownikowej i strukturalnej (np. wykład, wywiad, dyskusja panelowa, publikacje 
prasowe, literackie i popularno-naukowe) oraz dostrzeganie kontekstu kulturowego.  
Umiejętność tworzenia tekstu o charakterze akademickim (np. esej, rozprawka), odwołującego się do 
wiedzy ogólnej kandydatów oraz ich doświadczeń społecznych, kulturowych i zawodowych. 
 
Z egzaminu zwalnia certyfikat z Egzaminu Certyfikacyjnego UW z języka angielskiego na 
poziomie C1 lub wyższym zdanego w ciągu ostatnich 5 lat. W przypadku posiadania Certyfikatu 
UW, należy złożyć odpowiednie podanie o uznanie jego wyniku najpóźniej do dnia zakończenia 
rejestracji kandydatów na studia stacjonarne II stopnia. 
 
Sposób ustalania wyniku końcowego: 
Wymagane jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 50% z egzaminu z języka angielskiego na 
poziomie C1 lub uzyskanie Certyfikatu UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym. 
 

28. Kierunek studiów: (skreślony) 
 

29. Kierunek studiów: filologia angielska (English Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub 
równoważny) dowolnego kierunku.  
Kwalifikacja przebiega na podstawie takiego samego egzaminu, jak dla kandydatów na studia 
stacjonarne.  
Próg kwalifikacji to 30% czyli 12 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim 
 
Na podstawie udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym wg 
ESOKJ. Wynik egzaminu jest ważny 5 lat od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat musi mieć 
ważny egzamin w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji na studia. 
 
Honorowane certyfikaty:  

 Certificate in Advanced English / Cambridge English: Advanced (CAE) / C1 Advanced wydawany 
przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and 
University of Cambridge ESOL examination) 

 Certificate of Proficiency in English / Cambridge English: Proficiency (CPE) / C2 Proficiency 
wydawany przez Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language 
Assessment and University of Cambridge ESOL examination) 

 C1 Business Higher / Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) wydawany przez 
Cambridge Assessment English (daw. Cambridge English Language Assessment and University 
of Cambridge ESOL examination) 
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 Egzamin Certyfikacyjny UW (poziom C1 lub C2) wydawany przez Radę Koordynacyjną ds. 
Certyfikacji Biegłości Językowej UW 

 Egzamin C1 Instytutu Anglistyki UW 

 ECL Language Test level C1 (min. score 80), wydawany przez European Consortium for the 
Certificate of Attainment in Modern Languages 

 Edexcel ESOL (English for Speakers of Other Languages) Level 2 wydawany przez Pearson 

 Pearson Test of English (PTE) Academic (min. score 64) wydawany przez Pearson 

 International English Language Testing System Academic (min. score 7) wydawany przez 
International English Language Testing System (IELTS)  

 Test of English as a Foreign Language (min. score 94) wydawany przez Educational Testing 
Service (ETS) 

W przypadku braku certyfikatu kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie C1  
w Instytucie Anglistyki.  
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Komisja 
Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zwolnieniu z egzaminu kandydata, który cykl edukacyjny 
uprawniający do podjęcia studiów odbył w języku angielskim. 
 

30. Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku bez względu na uczelnię, w której odbywały studia. 
Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia II stopnia oczekuje się: 
- znajomości języka litewskiego na poziomie B2 i łotewskiego na poziomie A2 oraz innego języka 
obcego na poziomie B2, 
- podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, 
- podstawowej wiedzy o historii i kulturze krajów bałtyckich. 
 
Osoby te zdają egzamin pisemny (test kwalifikacyjny) składający się z 2 części: 
a. język litewski (B2) i język łotewski (A2) 
b. historia i kultura krajów bałtyckich 
 
Brani pod uwagę są kandydaci, którzy uzyskają z testu kwalifikacyjnego co najmniej 60%. 
Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie wyników egzaminu i oceny na dyplomie, 
przy czym: 
 wynik z części a) egzaminu stanowi 50% punktacji 
 wynik z części b) egzaminu stanowi 30% punktacji 
 ocena na dyplomie stanowi 20% punktacji: 
 

 cena bardzo dobra – 20%, 

 ocena dobra plus – 16%, 

 ocena dobra – 12%, 

 ocena dostateczna plus – 8%, 

 ocena dostateczna – 4% 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
 
Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym 
podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:  
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 znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka 
(części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.); 

 znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 
pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego 
lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-
25 pkt.). 

 
Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.  
Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
3) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Osoby z tytułem licencjata lub magistra, które uzyskały ten stopień na kierunku filologia, kulturologia 
lub kulturoznawstwo, specjalność: bałtystyka, bałtologia, lituanistyka, lettonistyka, albo na kierunku 
filologia, kulturologia lub kulturoznawstwo z udokumentowaną znajomością języka litewskiego na 
poziomie B2 i języka łotewskiego na poziomie A2 (certyfikaty znajomości języka wydane przez 
uczelnie zagraniczne, uczelnie krajowe i szkoły językowe, ocena z egzaminu potwierdzona 
suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów).  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brana pod uwagę średnia ocen ze studiów oraz ocena na 
dyplomie. Oceny te są przeliczane na punkty (50pkt. + 50pkt.) w następujący sposób:  
a. ocena na dyplomie (maks. 50 pkt.) 
 bardzo dobra (5) – 50 pkt. 
 dobra plus (4+) – 46,5 pkt. 
 dobra (4) – 42,5 pkt. 
 dostateczna plus (3+) – 37 pkt. 
 dostateczna (3) – 30 pkt. 
b. średnia ocen ze studiów (maks. 50 pkt.) 
 
(Wynik punktowy średniej oceny ze studiów  Wp = Śo x 10, gdzie Śo – średnia ocen za cały okres 
studiów kandydata). 
 
Osoby uprawnione do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą na własne życzenie przystąpić do 
egzaminu pisemnego opisanego w pkt. 1) a) (Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem 
uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym) w celu poprawienia wyników punktowych. Wówczas 
w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminu wraz z oceną na 
dyplomie. 
 

31. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka białoruskiego na poziomie 
C1 i angielskiego na poziomie B2. 
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc zostanie 
utworzona lista rankingowa: 

 w pierwszej kolejności – będzie brana pod uwagę ocena końcowa na dyplomie ukończenia 
studiów wyższych, 
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 w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego 
kryterium nadal będzie większa niż przewiduje limit) – będzie brana pod uwagę średnia ocen z 
całego toku studiów. 

 
Dokumentami potwierdzającymi znajomość ww. języków mogą być: 

 wyniki z egzaminu z języka białoruskiego i angielskiego na świadectwie maturalnym, 

 dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii białoruskiej oraz certyfikaty, świadectwo 
maturalne, dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka angielskiego, 

 certyfikaty znajomości języka białoruskiego na poziomie C1, a także certyfikaty znajomości 
języka angielskiego na poziomie B2.  

 
Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu ustnego z języków, z których nie posiadają 
potwierdzenia znajomości. Egzamin ma na celu określenie poziomu znajomości języków w stopniu 
umożliwiającym studiowanie.  
 
W celu oceny stopnia znajomości ww. języków, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego na kierunku filologia białoruska z językiem 
angielskim dla kandydatów na II stopień studiów (poziom B2/C1 – zgodnie z ramami ESOKJ) 
 
Egzamin z języka białoruskiego (C1) lub angielskiego (B2) jest egzaminem ustnym i trwa ok. 15 minut 
(zdający nie ma dodatkowego czasu na przygotowanie się/zapoznanie się z treścią zestawu pytań).  

 
Zakres tematyczny egzaminu. 
Zadania mogą dotyczyć następujących działów tematycznych:  
1. praca,  
2. życie rodzinne i towarzyskie,  
3. żywienie,  
4. podróżowanie i turystyka,  
5. kultura,  
6. zdrowie,  
7. nauka i technika,  
8. świat przyrody,  
9. formy spędzania wolnego czasu, 
10. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 

kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów 
pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.  

 
Zadanie 1 (10 punktów) 
Podstawowe informacje o kandydacie. Egzamin rozpoczyna się krótką rozgrzewką, podczas której 
egzaminator zadaje zdającemu krótkie pytania odnośnie miejsca zamieszkania, rodziny, pracy/szkoły, 
zainteresowań, planów na przyszłość itp. 
Zadanie 2 (20 punktów) 
Kandydat losuje arkusz zadań, który przedstawia różne informacje w postaci obrazków i krótkich 
wypowiedzi na wybrany temat (np. formy spędzania wolnego czasu). Zadaniem zdającego jest 
opisanie i porównanie różnych aspektów zagadnienia na podstawie materiału stymulującego. 
Zadanie 3 (20 punktów) 
Rozmowa na podstawie wylosowanego zadania, wymagającego wykorzystania różnych funkcji języka: 
sugerowanie, poprawne reagowanie, odmowa, wyrażanie opinii itp. z możliwością zadania 
dodatkowych pytań w ramach danego tematu. 
 
Podczas egzaminu oceniana jest poprawność gramatyczna, stosowanie słownictwa adekwatnego do 
omawianego tematu, poprawność fonetyczna i ogólna płynność wypowiedzi. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 50. 
Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku 30. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego. 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość 
tego języka. 
Egzamin z języka polskiego jest egzaminem ustnym i trwa ok. 15 minut (zdający nie ma dodatkowego 
czasu na przygotowanie się/zapoznanie się z treścią zestawu pytań). 
 
Zakres tematyczny egzaminu. 
Zadania mogą dotyczyć następujących działów tematycznych: 
1. praca, 
2. życie rodzinne i towarzyskie, 
3. żywienie, 
4. podróżowanie i turystyka, 
5. kultura, 
6. zdrowie, 
7. nauka i technika, 
8. świat przyrody, 
9. formy spędzania wolnego czasu, 
10. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów 
pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności. 
 
Zadanie 1 (10 punktów) 
Podstawowe informację o kandydacie. Egzamin rozpoczyna się krótką rozgrzewką, podczas której 
egzaminator zadaje zdającemu krótkie pytania odnośnie miejsca zamieszkania, rodziny, pracy/szkoły, 
zainteresowań, planów na przyszłość itp. 
Zadanie 2 (20 punktów) 
Kandydat losuje arkusz zadań, który przedstawia różne informacje w postaci obrazków i krótkich 
wypowiedzi na wybrany temat (np. formy spędzania wolnego czasu). Zadaniem zdającego jest 
opisanie i porównanie różnych aspektów zagadnienia na podstawie materiału stymulującego. 
Zadanie 3 (20 punktów) 
Rozmowa na podstawie wylosowanego zadania, wymagającego wykorzystanie różnych funkcji języka: 
sugerowanie, poprawne reagowanie, odmowa, wyrażanie opinii itp. z możliwością zadania 
dodatkowych pytań w ramach danego tematu. 
 
Podczas egzaminu oceniana jest poprawność gramatyczna, stosowanie słownictwa adekwatnego do 
omawianego tematu, poprawność fonetyczna i ogólna płynność wypowiedzi. 
 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 50 
Minimalna ilość punktów do uzyskania pozytywnego wyniku 30. 
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32. Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kierunek daje możliwość studiowania w sekcji hiszpańskiej albo portugalskiej. Wybór przez kandydata 
egzaminu wstępnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego i z wiedzy o regionach hiszpańsko - 
lub portugalskojęzycznych stanowi jednocześnie deklarację studiowania w danej sekcji. 
 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku.  
Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberyjska muszą znać język 
hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów 
hiszpańsko i portugalskojęzycznych. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia obejmującym wszystkich kandydatów 
będzie brana pod uwagę liczba punktów z: 
 
1) egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1 
 
2) testu z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych. 
Wariant testu zależny jest ściśle od wybranego egzaminu językowego.  
Jest to test wyboru mający za zadanie sprawdzić ogólną wiedzę kandydata z zakresu kultury historii i 
literatury Hiszpanii lub Portugalii i hiszpańsko lub portugalskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej 
(oraz, w wypadku sekcji portugalskiej, pozostałych regionów portugalskojęzycznych.) 
Egzamin jest przeprowadzany w języku hiszpańskim lub portugalskim. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z egzaminów: 100 pkt. 
Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania: 
- egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 50 pkt. 
- egzamin z wiedzy o krajach hiszpańsko/portugalskojęzycznych: 30 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. 
 
W zakres egzaminu wchodzi umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie B2, oraz 
podstawowe wiadomości z zakresu kultury i historii Polski. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 50 
Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację na studia: 20 
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33. Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Podstawą rekrutacji będzie lista rankingowa utworzona na podstawie ocen z egzaminu 
wstępnego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w 
granicach limitu miejsc. 
 
Egzamin wstępny – ustny. Egzamin składa się z 3 części sprawdzających: 
I cz. – znajomość języka łacińskiego (tłumaczenie fragmentu tekstu Cycerona albo Wergiliusza) 
II cz. – znajomość języka (staro)greckiego (tłumaczenie fragmentu tekstu Ksenofonta albo Platona) 
III cz. – ogólne przygotowanie do studiów na filologii klasycznej (kandydat prezentuje dwa 
wylosowane zagadnienia  z zakresu zagadnień egzaminacyjnych) 
 
Punktacja: 
Z każdej części egzaminu kandydat uzyskuje ocenę w skali od bardzo dobry do niedostateczny. 
Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części egzaminu jest równoznaczne z 
niezdaniem egzaminu. Oceną końcową jest średnia ocen z trzech części przeliczana na punkty 
zgodnie z zasadą: 
 
bardzo dobry (5) – 100 pkt. 
dobry plus (4+) – 85 pkt. 
dobry (4) – 80 pkt. 
dostateczny plus (3+) – 75 pkt. 
dostateczny (3) – 60 pkt. 

Maksymalna liczba punktów – 100. 
Liczba punktów umożliwiająca przystąpienie do rekrutacji: 60. 
 
Zagadnienia gramatyczno-składniowe do I części egzaminu 
 
według gramatyk:  
– Z. Samolewicz, Z. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000  
– J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (1997, 1999, 2000) 
 
Zagadnienia gramatyczno-składniowe do II części egzaminu 
 
według podręcznika:  
– M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes, Warszawa 2017 (bez appendiksów 1-4) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne do III cz. egzaminu 
 
1. Odbicie rzeczywistości społecznej i religijnej w dawnej poezji greckiej (epika, liryka). 
2. Historiografia grecka i rzymska: autorzy, tematy, ewolucja. 
3. Grecka i rzymska literatura filozoficzna między konwencjami literackimi a odbiciem prądów 
umysłowych (np. dialog Platona a dzieła filozoficzne Cycerona: cechy literackie i główne nurty 
intelektualne). 
4. Polityczny i religijny wymiar dramatu greckiego. 
5. Dramat starożytny: rozwój i specyfika gatunków w Grecji i Rzymie, kontekst przedstawień i ich 
realia.  
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6. Życie codzienne w Grecji i Rzymie na podstawie tekstów literackich: np. komedia grecka, dialogi 
Platona, epigramy Antologii Palatyńskiej i Marcjalisa, Petroniusz, Apulejusz. 
7. Retoryka grecka i rzymska: zasady retoryki, teksty teoretyczne, najsłynniejsi praktycy, słynne 
mowy. 
8. Konteksty poezji augustowskiej i późniejszej poezji rzymskiej: wzorce greckie, patronat cesarski i 
odbicie ideologii państwowej, wzajemne nawiązania. 
9. Druga sofistyka: prądy, gatunki, główne postaci. 
10. Autorzy chrześcijańscy wobec dziedzictwa wcześniejszej literatury starożytnej. 
 
Szczegółowe tematy i bibliografia, które mogą pomóc w przygotowaniu zagadnień egzaminacyjnych, 
znajdują się w sylabusach do przedmiotów zamieszczonych w USOS: Literatura grecka i łacińska – 
epika i liryka, Literatura grecka i łacińska – proza, Literatura grecka i łacińska – dramat. 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
1. Zwolnienie z całego egzaminu 
 
Absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii klasycznej będą kwalifikowani na podstawie 
rankingu ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zasady przeliczania oceny z dyplomu na 
punkty obowiązują takie same jak oceny z egzaminu wstępnego. 
 
2. Zwolnienie z części egzaminu sprawdzającej znajomość języka łacińskiego lub greckiego 
 
Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów 
(innym niż filologia klasyczna), którzy zdali egzaminy przewidziane na II lub III rok studiów 
licencjackich na kierunku filologia klasyczna  
–  z języka łacińskiego lub z gramatyki opisowej języka łacińskiego, 
–  z języka (staro)greckiego lub z gramatyki opisowej języka (staro)greckiego,  
są zwolnieni odpowiednio z części sprawdzającej znajomość j. łacińskiego albo j. (staro)greckiego, 
albo obu. W takiej sytuacji ocena uzyskana z wyżej wymienionych egzaminów zostanie wliczona do 
średniej ocen z egzaminu wstępnego. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku 
polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na 
pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku 
polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie  – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 
pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt. 
 

34. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz 
równorzędnym dowolnego kierunku. 
 



313 
 

Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin pisemny z zakresu: 

 historii literatury polskiej do roku 1918, 

 gramatyki opisowej języka polskiego z elementami gramatyki historycznej języka polskiego,  

 poetyki z elementami teorii literatury,  

 kultury języka polskiego. 
 
Sposób oceny egzaminu: z egzaminu można uzyskać od 0 do 100%. Punkty procentowe zostaną 
przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba 
punktów możliwa do zdobycia to 10. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% 
punktów (6 punktów rekrutacyjnych). 
 
Z egzaminu zwolnieni są: absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska, którzy na 
dyplomie ukończenia studiów mają ocenę przynajmniej dobrą. Kandydaci ci będą kwalifikowani na 
studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez 
macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma 
oceny na dyplomie i średniej z toku studiów. 
 
Na podstawie wyników kwalifikacji zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich 
kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku filologia polska. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
 
Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym 
podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:  
 

 znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka 
(części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.); 

 znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 
pkt.); 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego 
lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-25 pkt.). 
 
Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt. 
Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

35. Kierunek studiów: filologia polska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Obowiązują takie same zasady, jak w wypadku studiów stacjonarnych. 
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36. Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Studia na kierunku filologia polskiego języka migowego są skierowane do osób posiadających dyplom 
magistra, licencjata, inżyniera dowolnego kierunku lub inny równoważny dokument zagraniczny.  
 
Rekrutacja na studia przebiega dwuetapowo.  
 
Na pierwszym etapie podstawą selekcji są: ocena na dyplomie studiów wyższych (pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz wyliczona i potwierdzona przez 
macierzystą jednostkę średnia ocen uzyskanych podczas studiów.  
Wynik decydujący o pozycji w rankingu na pierwszym etapie rekrutacji stanowi suma oceny na 
dyplomie i średniej z toku studiów.  
 
Sześćdziesięcioro kandydatów z najwyższymi wynikami pierwszego etapu rekrutacji zostaje 
zakwalifikowanych do etapu drugiego – rozmowy kwalifikacyjnej.  
Podczas tej części rekrutacji u kandydatów zostaje sprawdzona znajomość tematyki związanej z 
językiem i kulturą niesłyszących. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym lekturę anglojęzycznej literatury przedmiotu. Nie jest wymagana znajomość języka 
migowego, jest ona jednak dodatkowo punktowana. 
 
Lista zagadnień obowiązujących kandydatów na etapie rozmowy kwalifikacyjnej 
1. Kulturowe i medyczne definiowanie głuchoty 
2. Języki migowe a języki migane  
3. Głusi jako mniejszość językowo-kulturowa 
4. Właściwości gramatyczne języków migowych 
5. Historia społeczności niesłyszących w Polsce 
6. Kultura Głuchych 
 
Drugi etap rekrutacji jest oceniany w skali od 0 do 100 punktów i jest podstawą kwalifikacji na studia. 
Na podstawie wyników punktowych rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa 
kandydatów, którzy uzyskali minimum 51 punktów. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy 
rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.  

 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego co 
najmniej na poziomie B2, muszą potwierdzić znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej obowiązującej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. 
 

37. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych mogą się ubiegać osoby, które 
uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. 
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Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska lub 
kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia: 
 
Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: 

 Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów, 

 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej 
problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w 
języku francuskim). 

 
Sposób przeliczania punktów: 
1. Za ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 70 punktów. 
2. Z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego maksymalnie 
można uzyskać 30 punktów. 
 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów: 
5 - 70 pkt. 
4+ - 55 pkt. 
4 - 40 pkt. 
3+ - 25 pkt. 
3 - 15 pkt.  
 
Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 15 punktów z rozmowy 
kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej. 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.  
 
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż filologia romańska 
lub kierunku innym niż kierunek o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia: 
 
Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: 

 Znajomość języka francuskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy potwierdzona certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego 
ekwiwalentem określonym w załączniku do zarządzenia Rektora UW nr 24 z dnia 31.05.2007 r.: 
Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises 
Modernes (DS). 

 Wynik egzaminu ustnego w języku francuskim w zakresie trzech spośród wymienionych poniżej 
dyscyplin studiów filologicznych (do wyboru przez kandydata): 
- metodyka nauczania języka obcego, 
- językoznawstwo, 
- historia literatury francuskiej, 
- kultura Francji. 
Zakres wymagań – wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
filologia romańska. 

 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej 
problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa 
w języku francuskim).  

 
Sposób przeliczania punktów: 
1. Z egzaminu ustnego maksymalnie można uzyskać 70 punktów: 30 punktów za odpowiedź na 
pytanie z dziedziny, z której kandydat zamierza pisać pracę magisterską oraz po 20 punktów za 
odpowiedź na pytania z pozostałych dwóch dziedzin. 
2. Z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego maksymalnie 
można uzyskać 30 punktów. 
Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 35 punktów z egzaminu 
ustnego oraz co najmniej 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy 
magisterskiej.  
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.  
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Jednostka przewiduje sprawdzian ze znajomości języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów, 
którzy nie posiadają honorowanego dokumentu potwierdzającego tę znajomość.  
Sprawdzian będzie miał formę rozmowy na podstawie tekstu w języku polskim i będzie obejmował 
sprawdzenie następujących umiejętności: 

- umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim, 
- umiejętność wypowiedzi w języku polskim,  
- znajomość struktur gramatycznych języka polskiego. 

Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy. 
Rozmowa oceniana jest w skali 0 – 100 punktów (umiejętność rozumienia tekstu pisanego – 35 pkt., 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim – 35 punktów, znajomość struktur gramatycznych języka 
polskiego 30 punktów). Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu – 60 punktów. 
 

38. Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2,5 roku 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) mogą ubiegać się osoby, 
które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w 
języku francuskim. Przedmiotem rozmowy będzie jedna spośród wymienionych poniżej dyscyplin 
studiów filologicznych (do wyboru przez kandydata): 
• historia literatury francuskiej i kultura Francji. 
• językoznawstwo, 
• metodyka nauczania języka obcego. 
Zakres wymagań – treści programowe studiów I stopnia w zakresie filologii.  
 
Sposób przeliczania punktów 
Rozmowa oceniana jest w skali 0 – 100 punktów. Przy wystawianiu oceny brana jest również pod 
uwagę znajomość języka francuskiego. 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Warunkiem zakwalifikowania na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów. 
Przyjęcie na studia według listy rankingowej w ramach limitu miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Jednostka przewiduje sprawdzian ze znajomości języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów, 
którzy nie posiadają honorowanego dokumentu potwierdzającego tę znajomość.  
Sprawdzian będzie miał formę rozmowy na podstawie tekstu w języku polskim i będzie obejmował 
sprawdzenie następujących umiejętności: 

- umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim, 
- umiejętność wypowiedzi w języku polskim,  
- znajomość struktur gramatycznych języka polskiego. 
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Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy. 
Rozmowa oceniana jest w skali 0 – 100 punktów (umiejętność rozumienia tekstu pisanego – 35 pkt., 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim – 35 punktów, znajomość struktur gramatycznych języka 
polskiego 30 punktów). Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu – 60 punktów. 
 

39. Kierunek studiów: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ, 

 egzamin z literatury rosyjskiej. 
 

Sposób obliczania punktów: 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 (50 
punktów za egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego i 50 punktów za egzamin z literatury 
rosyjskiej).  
Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 30 
punktów z egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 i co najmniej 30 
punktów z egzaminu z literatury rosyjskiej. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy 
rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc. 
 

Oceny z egzaminów zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób: 
 

Praktyczna znajomość języka 
rosyjskiego C1 

Literatura 
rosyjska 

Ocena Liczba 
punktów 

Ocena Liczba 
punktów 

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

50 
45 
40 
35 
30 
0  

5, 0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

50 
45 
40 
35 
30 
0 

 
Egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 (180 min) 

 

Forma egzaminu: pisemna 
 
Zakres i format egzaminu: 
Egzamin pisemny z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 weryfikuje poziom 
kompetencji językowych umożliwiających skuteczne i swobodne posługiwanie się językiem rosyjskim 
w celach akademickich oraz w życiu społecznym i zawodowym. 
Test 1. Rozumienie tekstu ze słuchu (pyt. 1-10). Dwukrotne wysłuchanie autentycznego tekstu 
rosyjskiego o charakterze popularno-naukowym lub publicystycznym i odpowiadanie na pytania. 
Pytania do tekstu - zadania wyboru wielokrotnego, 4 opcje (a, b, c, d). 
Typy i tematyka tekstów: wypowiedzi monologowe i dialogowe (wykład akademicki, debata naukowa, 
dyskusja profesjonalna) na tematy naukowe, społeczne, realioznawcze. 
Test 2. Czytanie (pyt. 11-20). Czytanie autentycznego tekstu rosyjskiego i odpowiadanie na pytania. 
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Pytania do tekstu w formie zadań wyboru wielokrotnego, 4 opcje (a, b, c, d).  
Typy i tematyka tekstów: teksty literackie i publicystyczne dotyczące problematyki  naukowej, 
społecznej, kulturowej.  
Test 3. Użycie języka  
Test 3.1. (pyt. 21-40) Uzupełnianie luk w autentycznym tekście ciągłym przez dobieranie jednej 
poprawnej formy spośród czterech podanych do wyboru (głównie związki frazeologiczne, kolokacje, 
wybrane konstrukcje gramatyczne) 
Test 3.2. (pyt. 41-50) Rozpoznawanie błędów gramatycznych i ortograficznych. W każdym zdaniu 
podkreślone są cztery elementy oznaczone a, b, c, d. Zaznaczanie elementu niepoprawnego.  
Test 3.3. (pyt. 51-70) Uzupełnianie luk w zdaniach przez dobieranie jednej poprawnej formy spośród 
czterech podanych do wyboru. 
Test 3.4. (pyt. 71-80) Uzupełnianie otwartych luk w autentycznym tekście ciągłym zgodnie z treścią i 
gatunkiem stylistycznym tekstu. 
Test 4. Pisanie. Napisanie wypowiedzi (ok. 250 słów) w formie recenzji, artykułu, wyrażającego opinię 
na określony temat.  
Wypowiedź pisemna oceniana jest według ustalonych kryteriów: zgodność wypowiedzi z tematem, 
płynność, spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna.  
Wynik punktowy egzaminu pisemnego jest przeliczany na ocenę szkolną według przyjętej skali. 
 

Egzamin z literatury rosyjskiej (60 min) 

Forma egzaminu: pisemna 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Kandydat na studia II stopnia przygotowuje się do egzaminu pisemnego w języku rosyjskim, opartego 
na poniższych zestawach zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej. Kandydat otrzyma losowo jeden 
zestaw. 
Zestaw I 
1. Charakterystyka postaci kobiecych i męskich w Eugeniuszu Onieginie Aleksandra Puszkina.  
2. Anna Karenina Lwa Tołstoja – problematyka obyczajowa i moralna. 
3. Dramaturgia Antona Czechowa.  
 

Zestaw II 
1. Postaci tragedii Borys Godunow Aleksandra Puszkina  
2. Wojna i pokój Lwa Tołstoja jako powieść historyczna. 
3. Zjawisko „odwilży” w literaturze rosyjskiej XX wieku. 
 
Zestaw III 
1. Obraz Petersburga w prozie Nikołaja Gogola - porównanie wybranych utworów. 
2. Wymowa powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. 
3. Trzy fale emigracji rosyjskiej XX wieku. 
 

Zestaw IV 
1. Bohater naszych czasów Michaiła Lermontowa i rozwój tendencji psychologicznych w literaturze 
romantycznej. 
2. Obraz „gniazda szlacheckiego” w literaturze XIX wieku. 
3. Kierunki w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ, 

 egzamin z literatury rosyjskiej. 
 
Sposób obliczania punktów: 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 (50 
punktów za egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego i 50 punktów za egzamin z literatury 
rosyjskiej).  
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Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie co najmniej 30 
punktów z egzaminu z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 i co najmniej 30 
punktów z egzaminu z literatury rosyjskiej. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy 
rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc. 
Oceny z egzaminów zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób: 
 

Praktyczna znajomość języka 
rosyjskiego C1 

Literatura 
rosyjska 

Ocena Liczba 
punktów 

Ocena Liczba 
punktów 

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

50 
45 
40 
35 
30 
0  

5, 0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

50 
45 
40 
35 
30 
0 

 
Egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 (180 min) 

Forma egzaminu: pisemna 
 

Zakres i format egzaminu: 
Egzamin pisemny z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 weryfikuje poziom 
kompetencji językowych umożliwiających skuteczne i swobodne posługiwanie się językiem rosyjskim 
w celach akademickich oraz w życiu społecznym i zawodowym. 
Test 1. Rozumienie tekstu ze słuchu (pyt. 1-10). Dwukrotne wysłuchanie autentycznego tekstu 
rosyjskiego o charakterze popularno-naukowym lub publicystycznym i odpowiadanie na pytania. 
Pytania do tekstu - zadania wyboru wielokrotnego, 4 opcje (a, b, c, d). 
Typy i tematyka tekstów: wypowiedzi monologowe i dialogowe (wykład akademicki, debata naukowa, 
dyskusja profesjonalna) na tematy naukowe, społeczne, realioznawcze. 
Test 2. Czytanie (pyt. 11-20). Czytanie autentycznego tekstu rosyjskiego i odpowiadanie na pytania. 
Pytania do tekstu w formie zadań wyboru wielokrotnego, 4 opcje (a, b, c, d).  
Typy i tematyka tekstów: teksty literackie i publicystyczne dotyczące problematyki  naukowej, 
społecznej, kulturowej.  
Test 3. Użycie języka  
Test 3.1. (pyt. 21-40) Uzupełnianie luk w autentycznym tekście ciągłym przez dobieranie jednej 
poprawnej formy spośród czterech podanych do wyboru (głównie związki frazeologiczne, kolokacje, 
wybrane konstrukcje gramatyczne) 
Test 3.2. (pyt. 41-50) Rozpoznawanie błędów gramatycznych i ortograficznych. W każdym zdaniu 
podkreślone są cztery elementy oznaczone a, b, c, d. Zaznaczanie elementu niepoprawnego.  
Test 3.3. (pyt. 51-70) Uzupełnianie luk w zdaniach przez dobieranie jednej poprawnej formy spośród 
czterech podanych do wyboru. 
Test 3.4. (pyt. 71-80) Uzupełnianie otwartych luk w autentycznym tekście ciągłym zgodnie z treścią i 
gatunkiem stylistycznym tekstu. 
Test 4. Pisanie. Napisanie wypowiedzi (ok. 250 słów) w formie recenzji, artykułu, wyrażającego opinię 
na określony temat.  
Wypowiedź pisemna oceniana jest według ustalonych kryteriów: zgodność wypowiedzi z tematem, 
płynność, spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna.  
Wynik punktowy egzaminu pisemnego jest przeliczany na ocenę szkolną według przyjętej skali. 
 

Egzamin z literatury rosyjskiej (60 min) 

Forma egzaminu: pisemna 
 

Zagadnienia egzaminacyjne: 
Kandydat na studia II stopnia przygotowuje się do egzaminu pisemnego w języku rosyjskim, opartego 
na poniższych zestawach zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej. Kandydat otrzyma losowo jeden 
zestaw. 
 

Zestaw I 
1. Charakterystyka postaci kobiecych i męskich w Eugeniuszu Onieginie Aleksandra Puszkina.  
2. Anna Karenina Lwa Tołstoja – problematyka obyczajowa i moralna. 
3. Dramaturgia Antona Czechowa.  
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Zestaw II 
1. Postaci tragedii Borys Godunow Aleksandra Puszkina.  
2. Wojna i pokój Lwa Tołstoja jako powieść historyczna. 
3. Zjawisko „odwilży” w literaturze rosyjskiej XX wieku. 
 
Zestaw III 
1. Obraz Petersburga w prozie Nikołaja Gogola - porównanie wybranych utworów. 
2. Wymowa powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. 
3. Trzy fale emigracji rosyjskiej XX wieku. 
 
Zestaw IV 
1. Bohater naszych czasów Michaiła Lermontowa i rozwój tendencji psychologicznych w literaturze 
romantycznej. 
2. Obraz „gniazda szlacheckiego” w literaturze XIX wieku. 
3. Kierunki w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. 
 

40. Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka 
włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej: 

 ze średniej ocen z całego toku studiów; 

 oceny na dyplomie licencjackim. 
Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie co najmniej C1. 
 
Absolwenci studiów innych niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego 
są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych 
oraz: 
1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (język włoski na poziomie co najmniej C1) lub certyfikat 
PLIDA, CILS, CELI na poziomie co najmniej C1 
albo 
2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w jednostce organizacyjnej. 
 
Brak potwierdzenia znajomości języka włoskiego na poziomie co najmniej C1 powoduje 
dyskwalifikację kandydata. 
 
Forma egzaminu: ustny i pisemny. 
 
Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW 
(poziom C1). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Przyjęcia odbywają się w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych. Ponadto sprawdzana będzie znajomość języka włoskiego. 
 
Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana 
w zakresie języka włoskiego: 
 
1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (język włoski na poziomie co najmniej C1) lub certyfikat 
PLIDA, CILS, CELI na poziomie co najmniej C1 
albo 
2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w jednostce organizacyjnej. 
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Brak potwierdzenia znajomości języka włoskiego na poziomie co najmniej C1 powoduje 
dyskwalifikację kandydata. 
 
Forma egzaminu: ustny i pisemny. 
 
Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW 
(poziom C1). 
 
Z egzaminu z języka włoskiego zwolnieni są kandydaci, którzy przedstawią dyplom ukończenia 
studiów I stopnia uzyskany na uczelni z językiem wykładowym włoskim. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Sprawdzian ma formę rozmowy z kandydatem i dzieli się na następujące części: 
1. autoprezentacja 
2. sprawdzenie rozumienia tekstu pisanego 
Kandydat otrzymuje dwa teksty: jeden o charakterze naukowym (fragment podręcznika 
akademickiego), drugi publicystycznym. Po lekturze tekstów dokonuje ustnie ich streszczenia oraz 
odpowiada na pytania dotyczące ich treści. 
Zasady oceniania: 
Komisja sprawdza umiejętności komunikacyjne kandydata oraz umiejętności niezbędne do podjęcia 
studiów uniwersyteckich: 
- rozumienie tekstu pisanego o charakterze naukowym oraz umiejętność jego analizy i streszczenia; 
- poprawność językową wypowiedzi i dobór odpowiedniego rejestru językowego w sytuacji 
akademickiej. 
Za każdą część kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, a więc w sumie 20 punktów. 
Za zdany uznaje się sprawdzian zaliczony na minimum 60% (12 punktów). 
 

41. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie według następującego 
przelicznika:  

 ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów  

 ocena dobra plus – 80 punktów  

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać to 100.  
 
Przyjęcia będą odbywać się̨

 
w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie sformułowanych 

wyżej zasad do wyczerpania limitu miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku.  
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie. Najniższej możliwej 
ocenie, która może pojawić się na dyplomie z danego kraju zostanie przypisana wartość 20; 
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najwyższej możliwej ocenie – wartość 100. Pozostałym ocenom z danego systemu ocen zostaną 
przypisane proporcjonalne wartości z przedziału punktowego między 20 a 100. 
 
Przyjęcia będą odbywać się w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie sformułowanych 
wyżej zasad do wyczerpania limitu miejsc. 
 

42. Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie według następującego 
przelicznika:  

 ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów  

 ocena dobra plus – 80 punktów  

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać to 100.  
 
Przyjęcia będą odbywać się w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie sformułowanych 
wyżej zasad do wyczerpania limitu miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku.  
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie. Najniższej możliwej 
ocenie, która może pojawić się na dyplomie z danego kraju zostanie przypisana wartość 20; 
najwyższej możliwej ocenie – wartość 100. Pozostałym ocenom z danego systemu ocen zostaną 
przypisane proporcjonalne wartości z przedziału punktowego między 20 a 100. 
 
Przyjęcia będą odbywać się w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie sformułowanych 
wyżej zasad do wyczerpania limitu miejsc. 
 

43. Kierunek studiów: finanse i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 punktów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
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a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 

3.  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy 
rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: 

a. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), 

b. średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), 
c. oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę 
przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim 
roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci 
spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o 
dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu 
studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na 
danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o 
przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.  

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
4. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w 

systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty 
wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 3c.  

a. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję 
rekrutacyjną, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik 
opisany w podpunkcie i) punktu 3c.  

b. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do 
rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. 
Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji, 
dokonana przez w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku 
zgłoszenia innych przedmiotów).  

c. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w 
swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i 
matematycznych z programem realizowanym na UW. 

5. Sylabusy wymienione w punkcie 4c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów 
średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% 
najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i 4 punktu 3c) kandydaci są zobowiązani 
udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie 
później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów. Skany zamieszczone po tym terminie nie 
muszą zostać uwzględnione przez komisję.  

6. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. 
 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.  

a. Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy, którzy 
posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający 
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znajomość języka polskiego. 
b. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący. W dalszej 

kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego 
umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada 
znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym 
do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na 
poziomie minimum C1).  

3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia 
wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  

4. Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. 
Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 4e), liczby 80, przy czym 
w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja 
może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się 
w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW) oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia 
na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych 
średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych 
studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający 
te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione 
w punkcie 3 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią 
mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku 
ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium 
Rektora na ostatnim roku tych studiów. 

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
5. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w 

systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty 
wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 4.  

a. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję 
rekrutacyjną UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić 
współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 4.  

b. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do 
rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 4. 
Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji, 
dokonana w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia 
innych przedmiotów).  

c. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w 
swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i 
matematycznych z programem realizowanym na UW.  

6. Sylabusy wymienione w punkcie 5c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów 
średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% 
najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i4 punktu 4) kandydaci są zobowiązani 
udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia 
rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie 
muszą zostać uwzględnione przez komisję.  
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7. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. 

 

44. Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia 
studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem: 
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]  
  
gdzie:  
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5)  
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)  
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)  
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. 
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:  
a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0  
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0  
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0  
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5  
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0  
f. dla pozostałych: 0,0 
 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się 
jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:  
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, 
potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.  
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
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Nazwa 

przedmiotu 
Liczba godzin Uzyskana ocena  

w skali od … do ... 
Waga przedmiotu Wynik 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

45. Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brany pod uwagę wynik egzaminu kwalifikacyjnego.   
Liczba punktów z egzaminu: 
maksymalna – 50 pkt, 
minimalna (konieczna do zdania egzaminu) – 20 pkt. 
Forma egzaminu: pisemny (test zamknięty). 
 
Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych dotyczących pogłębionej wiedzy i umiejętności 

z dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i 

środowisku (na poziomie studiów pierwszego stopnia). 

Zakresu egzaminu: podstawy geografii, astronomiczne podstawy geografii, geografia fizyczna, 

geografia społeczna, geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, geografia regionalna Polski, 

geografia regionalna świata, kartografia i topografia, teledetekcja, orientacja w bieżących 

wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin objętych tematyką egzaminu). 

Test jest punktowany w skali od 0 do 50 punktów (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź).  

 

Ulgi w postaci zwolnienia z egzaminu wstępnego przysługują kandydatom legitymującym się tytułem 
licencjata lub magistra na kierunku geografia (dowolnej uczelni):  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 50 
punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 40 punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 30 punktów rankingowych;  
 

Kandydaci chcący skorzystać z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym powinni w trakcie rejestracji (w 

IRK) zaznaczyć odpowiednie pole i zamieścić na koncie osobistym w IRK skan dyplomu.  

 

O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej sumy 

punktów. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
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opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
46. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie 
przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem: 

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin), 
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną (czyli 2), gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.  
Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
(G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu. 

R=ΣKGW 
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

 dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0 

 dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0 

 dla pozostałych: 0,0 
 
Warunkiem znalezienia się na liście rankingowej jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 100 000.  
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć: 
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o 
wymiarze godzinowym zajęć, 
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające: 
– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić 
tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera, 
– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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47. Kierunek studiów: geologia stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie 
przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem: 

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin), 
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną (czyli 2), gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.  
Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
(G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu. 

R=ΣKGW 
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

 dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0 

 dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0 

 dla pozostałych: 0,0 
 
Warunkiem znalezienia się na liście rankingowej jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 100 000.  
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć: 
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o 
wymiarze godzinowym zajęć, 
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające: 
– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić 
tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera, 
– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł. 
  
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
48. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Wymagania stawiane kandydatom: 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie 
B2 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).  
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Kryteria przyjęcia: 
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na którą składają się 3 pytania, każde punktowane od 0 do 
10 pkt., prowadzonej w języku niemieckim i sprawdzającej wiedzę kandydatów dotyczącą języka, 
kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. 
Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba punktów 
(próg punktowy): 18, przy czym kandydat musi uzyskać co najmniej 6 punktów za każdą odpowiedź. 
Przykładowe zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej: 
Z zakresu literaturoznawstwa: 

1. Kierunki badań literaturoznawczych. 
2. Klasyfikacja gatunków literackich. 
3. Najważniejsze tendencje w literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego po 

roku 1945. 
4. Kino, teatr, muzyka krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. 

Z zakresu językoznawstwa: 
1. Dziedziny  językoznawstwa ogólnego i stosowanego. 
2. Definicja języka i jego funkcje. 
3. Kierunki badań językoznawczych. 
4. Klasyfikacja genetyczna języka niemieckiego. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

49. Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Wymagania stawiane kandydatom: 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie 
B2 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).  
 
Kryteria przyjęcia: 
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na którą składają się 3 pytania, każde punktowane od 0 do 
10 pkt., prowadzonej w języku niemieckim i sprawdzającej wiedzę kandydatów dotyczącą języka, 
kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. 
Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba punktów 
(próg punktowy): 18, przy czym kandydat musi uzyskać co najmniej 6 punktów za każdą odpowiedź. 
Przykładowe zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej: 
Z zakresu literaturoznawstwa: 
1. Kierunki badań literaturoznawczych. 
2. Klasyfikacja gatunków literackich. 
3. Najważniejsze tendencje w literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego po roku 

1945. 
4. Kino i teatr krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. 
Z zakresu językoznawstwa: 
1. Dziedziny  językoznawstwa ogólnego i stosowanego. 
2. Definicja języka i jego funkcje. 
3. Kierunki badań językoznawczych. 
4. Klasyfikacja genetyczna języka niemieckiego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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50. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brany pod uwagę wynik egzaminu kwalifikacyjnego.   
Liczba punktów z egzaminu: 
maksymalna – 50 pkt, 
minimalna (konieczna do zdania egzaminu) – 20 pkt. 
 
Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych dotyczących pogłębionej wiedzy i umiejętności 

z dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (na poziomie studiów 

pierwszego stopnia) oraz orientacja w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin 

objętych tematyką egzaminu). 

Zakres tematyczny egzaminu: podstawy ekonomii, geografia ekonomiczna, socjologia, historia 

urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-

kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania 

przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika 

miast i regionów, samorząd terytorialny. 

Test jest punktowany w skali od 0 do 50 punktów (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź).  

 

Ulgi w postaci zwolnienia z egzaminu wstępnego przysługują kandydatom legitymującym się tytułem 
licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na kierunkach geografia lub gospodarka 
przestrzenna (dowolnej uczelni):  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 50 
punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 40 punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 30 punktów rankingowych;  
 

Kandydaci chcący skorzystać z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym powinni w trakcie rejestracji (w 

IRK) zaznaczyć odpowiednie pole i zamieścić na koncie osobistym w IRK skan dyplomu.  

 

O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej sumy 

punktów. 

 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

51. Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brany pod uwagę wynik egzaminu kwalifikacyjnego.   
Liczba punktów z egzaminu: 
maksymalna – 30 pkt., 
minimalna (konieczna do zdania egzaminu) – 10 pkt. 
 
Egzamin składa się z 30 pytań zamkniętych dotyczących pogłębionej wiedzy i umiejętności 

z dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (na poziomie studiów 

pierwszego stopnia) oraz orientacja w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin 

objętych tematyką egzaminu). 

Zakres tematyczny egzaminu: podstawy ekonomii, geografia ekonomiczna, socjologia, historia 

urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-

kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania 

przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika 

miast i regionów, samorząd terytorialny. 

Test jest punktowany w skali od 0 do 30 punktów (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź).  

 

Ulgi w postaci zwolnienia z egzaminu wstępnego przysługują kandydatom legitymującym się tytułem 

licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na kierunkach geografia lub Gospodarka 

przestrzenna (dowolnej uczelni): 

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 30 
punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 25 punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 20 punktów rankingowych;  
 

Kandydaci chcący skorzystać z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym powinni w trakcie rejestracji (w 

IRK) zaznaczyć odpowiednie pole i zamieścić na koncie osobistym w IRK skan dyplomu.  

 

O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista wynikowa, zestawiona według malejącej sumy 

punktów. 

 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje egzamin sprawdzający. 
Forma egzaminu: ustny 
Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia 
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opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego 
następujące zagadnienia: 

 Charakterystyka fizycznogeograficzna  i gospodarcza. 

 Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne). 

 Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata. 

 Ochrona przyrody (środowiska).  

 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
52. Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Próg kwalifikacji: 12 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim. 
Zagadnienia do rozmowy - zakres przedmiotów: 
1. Międzynarodowe stosunki polityczne 
2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
3. Prawo międzynarodowe publiczne 
 
Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za poszczególne części rozmowy. Maksymalnie 
kandydat może uzyskać 30 punktów (po 10 punktów za każdy przedmiot). 
W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów i znajdą się na 
końcu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a jednostka nie będzie w stanie ich przyjąć ze 
względu na limit miejsc, o przyjęciu na studia decydować będzie ranking ocen uzyskanych przez 
kandydatów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w 
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
53. Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
Próg kwalifikacji: 20 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzanej w 
języku angielskim na podstawie anglojęzycznego artykułu naukowego podanego do wiadomości 
kandydatów na stronie IRK. Rozmowa predyspozycyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu 
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środków komunikacji elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz 
samodzielność pracy kandydata w czasie rzeczywistym. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku 
oceny następujących predyspozycji i umiejętności: 

 analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście historycznych, ekonomicznych, społecznych i 
kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska – 0-10 pkt. 

 rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-10 pkt. 

 wnioskowania, syntezy i formułowania hipotez w doniesieniu do przyjętej perspektywy 
metodologicznej – 0-10 pkt. 

 ujmowania zjawisk na tle porównawczym – 0-10 pkt. 

 posługiwania się kategoriami politologicznymi – 0-5 pkt. 

 języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.   
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w 
trakcie rozmowy predyspozycyjnej.  

54. Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.  
Kandydaci na studia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim dotycząca znajomości czterech lektur, 
których tytuły zostaną podane w terminie późniejszym. 
Maksymalna liczba punktów: 100 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim dotycząca znajomości czterech lektur, 
których tytuły zostaną podane w terminie późniejszym. 
Maksymalna liczba punktów: 100 
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55. Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce  
 
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie mogą ubiegać się 
osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują 
znajomość jednego języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) co najmniej na poziomie B1 
(potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).  
 
Podstawą kwalifikacji na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 18 na 30 
punktów, przy czym kandydat musi uzyskać co najmniej 6 punktów za każde pytanie). 
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje 3 pytania (każde punktowane od 0 do 10 punktów)  
i prowadzona jest w języku polskim i w języku obcym wskazanym przez kandydata: 
niemieckim/francuskim/włoskim. Rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy w zakresie współczesnej 
historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Szwajcarii.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
Kandydaci są dodatkowo sprawdzani podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z oceny znajomości języka polskiego są zwolnione 
osoby posiadające honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość tego języka.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

56. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej 
czterech lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. 
Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych w lipcu 2020 r. przystąpić będzie mógł każdy student 
ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia 
stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w 
wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów 
wyższych. 
W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2020 roku po zakończeniu sesji poprawkowej, 
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział 
wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne 
drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w 
wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań 
historycznych kandydata oraz przeczytanych przez niego, dowolnych lektur z tego zakresu. Punktacja 
0-100 pkt. Wymagane minimum konieczne do przyjęcia na studia 30 pkt. Z rozmowy zwolnione są 
osoby, które posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający 
znajomość języka polskiego.  
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej 
znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. 

 
57. Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej 
jednej lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. 
Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych w lipcu 2020 r. przystąpić będzie mógł każdy absolwent 
oraz student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia 
na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych. 
W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2020 roku po zakończeniu sesji poprawkowej, 
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział 
wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne 
drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w 
wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby, które 
posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka 
polskiego.  
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej 
znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. 
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58. Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej 
czterech lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. 
 
Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych w lipcu 2020 r. przystąpić będzie mógł każdy student 
ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia 
stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych. W razie niewypełnienia limitu miejsc we wrześniu 2020 roku po zakończeniu sesji 
poprawkowej przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć 
w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia 
stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów 
wyższych.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.  
 
Kandydaci dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Rozmowa będzie dotyczyła zainteresowań 
kandydata dotyczących historii i kultury Żydów oraz przeczytanych przez niego, dowolnych lektur z 
tego zakresu. Punktacja 0-100 pkt. Wymagane minimum konieczne do przyjęcia na studia 30 pkt. Z 
rozmowy zwolnione są osoby, które posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego.  
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej 
znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania 
rekrutacyjnego. 
 

59. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
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Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, z czego 
75% stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 25% przeliczenie średniej z toku studiów  
wg następującego schematu: 
4,5-5,0 – 25 pkt 
4,0-4,49 – 20 pkt 
3,5-3,99 – 15 pkt 
3,0-3,49 – 10 pkt 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna  
 
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi 
kandydata/planowaną przez kandydata pracą magisterską. Oceniana jest umiejętność posługiwania 
się terminologią historii sztuki, znajomość jej najważniejszych metod, jak również podstawowej 
literatury,  
w zakresie wskazanego przez kandydata kierunku zainteresowań. Kandydat przygotowuje konspekt 
wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego zainteresowań kandydata lub projektu pracy 
magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla 
przeprowadzenia rozmowy.  
 
Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny (maksymalna liczba punktów: 75): 

 posługiwanie się terminologią historii sztuki i znajomość jej najważniejszych metod: 0-20 pkt; 

 przygotowanie konspektu wraz ze wstępną bibliografią: 0-20 pkt; 

 rozmowa na temat projektu badawczego/planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-35 pkt. 
 
Przy sporządzaniu listy osób zakwalifikowanych na studia brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, 
którzy uzyskali min. 60 % ogólnej liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
U kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w 
pkt. 1) a) sprawdzana jest również znajomość tego języka. 
 

60. Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, z czego 
50% stanowi przeliczenie oceny uzyskanej za pracę licencjacką lub egzamin licencjacki (odpowiednio 
za pracę magisterską lub egzamin magisterski) według schematu: 
ocena celująca albo bardzo dobra – 50 pkt. 
ocena dobra – 40 pkt. 
ocena dostateczna – 30 pkt., 
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a 50% przeliczenie średniej z toku studiów wg następującego schematu: 
4,5-5,0 – 50 pkt 
4,0-4,49 – 45 pkt 
3,5-3,99 – 30 pkt 
3,0-3,49 – 20 pkt 
 
Jeżeli uczelnia, która wydała dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny, nie umieszcza 
na dyplomie oceny i nie przeprowadza egzaminu dyplomowego, za podstawę obliczeń punktów 
przyjmuje się średnią ocen z toku studiów. 
Średnia będzie przeliczana według poniższego przelicznika: 
4,5-5,0 – 100 pkt 
4,0-4,49 – 90 pkt 
3,5-3,99 – 60 pkt 
3,0-3,49 – 40 pkt 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
Rozmowa będzie dotyczyła ogólnych zainteresowań kandydata, zwłaszcza tych dotyczących sztuki i 
jej historii, oraz wcześniejszej edukacji i planów związanych ze studiowaniem historii sztuki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Znajomość konkretnych lektur nie jest wymagana, ale kandydat 
powinien wykazać się umiejętnością swobodnego konstruowania wypowiedzi i pełną 
komunikatywnością w rozmowie z egzaminatorem/egzaminatorami. 
Z rozmowy zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

61. Kierunek studiów: Humanitarian Action 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

1) Zasady kwalifikacji 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub 
inny równoważny dokument zagraniczny i przedstawić dowód biegłości w posługiwaniu się językiem 
angielskim na poziomie minimum C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy). Kryteria przyjęcia na 
studia obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe, doświadczenie 
zawodowe i naukowe. Doświadczenie praktyczne w zakresie pomocy humanitarnej w organizacjach i 
instytucjach rządowych, pozarządowych i międzynarodowych nie jest wymagane, ale jest atutem. 
Studia są częścią wspólnych studiów magisterskich NOHA. Tryb rekrutacji jest jednakowy dla 
kandydatów z dyplomem polskim i zagranicznym. Wszystkie wnioski o przyjęcie na studia należy 
składać on-line na stronie NOHA http://nohanet.org  
 
Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje: 
a) dyplom ukończenia studiów (poświadczona kopia), jeśli nie jest w języku angielskim, kandydaci 
proszeni są o załączenie oficjalnego tłumaczenia; 
b) suplement do dyplomu lub akademickiego wykazu ocen (transcript of records), jeśli nie jest w 
języku angielskim, prosimy o załączenie oficjalnego tłumaczenia; 
c) Curriculum Vitae (wg wzoru Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae); 
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d) skan ważnego paszportu (tylko strony główne); 
e) 2 listy polecające (w języku angielskim).  
f) dokument potwierdzający, iż dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o 
przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie 
edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym 
prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – jeżeli taka informacja jest zawarta w 
suplemencie do dyplomu nie ma potrzeby dostarczania osobnego dokumentu. 
 
Tryb rekrutacji: 
1) Konsorcjum NOHA dokonuje wstępnej preselekcji w oparciu o spełnienie wymogów formalnych 

(kompletność wniosku), a następnie przekazuje na Uniwersytet Warszawski wnioski osób, które 
zadeklarowały wybór UW jako uczelni macierzystej. 

2) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, dokonując oceny: 
a) kwalifikacji akademickich (0-25 pkt), 
b) znajomości języków obcych (0-10 pkt), 
c) doświadczenia zawodowego i naukowego (0-10 pkt), 
d) motywacji do podjęcia studiów (0-5 pkt). 

W przypadku osób ubiegających się o stypendium programu Erasmus Mundus stosowany jest 
odrębny system punktacji określony regulacjami Komisji Europejskiej. 
W oparciu o wyniki punktowe przyznane przez Komisję Rekrutacyjną sporządza się listę rankingową. 
Pierwsze 25 osób z listy zostaje zakwalifikowanych do przyjęcia do programu, podczas gdy pozostałe 
osoby umieszczane są na liście rezerwowej. 
 

62. Kierunek studiów: hungarystyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka węgierskiego minimum na 
poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Węgier. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W przypadku kandydatów z tytułem licencjata na kierunku filologia ugrofińska, ugrofinistyka 
(specjalizacja węgierska), hungarystyka: 
Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej  
z następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim, 

 średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, 

 końcowej oceny z języka węgierskiego (poziom C1). 
 
W przypadku kandydatów z tytułem licencjata (ew. magistra, lub inżyniera) uzyskanym na 
innych kierunkach  
Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej  
z następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim (ew. magisterskim, inżynierskim), 

 oceny testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowanie językiem, 
historią, literaturą i kulturą Węgier, (łącznie można otrzymać max. 100 pkt - test pisemny: max. 80 
pkt, min. 48 pkt, rozmowa: max. 20 pkt, min. 12 pkt – warunkiem podejścia do rozmowy 
kwalifikacyjnej jest zaliczenie testu pisemnego), 

 oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka węgierskiego (poziom C1), (łącznie można 
otrzymać max. 200 pkt - test pisemny: max. 160 pkt, min. 96 pkt, egzamin ustny: max. 40 pkt, min. 
24  pkt – warunkiem podejścia do egzaminu ustnego jest zaliczenie części pisemnej). 
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Zagadnienia egzaminacyjne do testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej  
 
Rozmowa będzie przebiegała w języku polskim i węgierskim. 
Tematy (będą podane także w języku węgierskim). 
 
Literatura: Literatura okresu Romantyzmu w okresie reform – literatura jako narzędzie kształtowania 
tożsamości narodowej. Modernizm – I pokolenie czasopisma „Nyugat”. Główne nurty rozwoju poezji 
węgierskiej okresu powojennego. Dążenia nowatorskie w rozwoju prozy węgierskiej po 1960 roku.  
Najważniejsze zjawiska współczesnej literatury węgierskiej (poezja, proza, dramat). 
Historia: Wspólne postacie dla historii Polski i Węgier. Znaczenie bitwy pod Mohaczem dla historii 
Węgier. „Wiosna Ludów” jako jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych na Węgrzech. Rola 
Węgier w dwóch wojnach światowych XX wieku. Przyczyny i skutki wydarzeń 1956 roku. 
Kultura: Pochodzenie Węgrów i ślady kultury przedchrześcijańskiej; Najważniejsi reżyserzy i filmy 
powojennej węgierskiej kinematografii. Osiągnięcia Węgrów w dziedzinie nauki (węgierscy Nobliści). 
Charakterystyka głównych tendencji oraz przedstawicieli wybranego przez kandydata okresu sztuki 
węgierskiej. Współczesne społeczeństwo węgierskie. Sytuacja polityczna oraz gospodarcza 
współczesnych Węgier. 
Językoznawstwo: Rodziny językowe w Europie. Wyrazy obce w węgierskim użyciu językowym w XXI 
wieku. Różne odmiany języka węgierskiego (społeczne, naukowe, regionalne). Język węgierski a 
języki słowiańskie (wzajemne oddziaływanie, zapożyczenia). Błędy językowe a norma językowa. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 

 Kandydaci, cudzoziemcy z tytułem licencjata na kierunku filologia węgierska, ugrofinistyka 
(specjalizacja węgierska), hungarystyka, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie, przystępują do sprawdzianu z języka polskiego (w programie studiów przewidziane są 
takie przedmioty jak np. translatorium, które wymagają także znajomości języka polskiego). 

 
Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).  
 
Kandydat będzie poproszony o sporządzenie krótkiego streszczenia tekstu polskiego, który wcześniej 
wysłucha. 
 
Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (max. 50 pkt) i 60% z części ustnej 
(max.50 pkt) 
 
Zagadnienia do egzaminu: Najważniejsze zjawiska współczesnej literatury węgierskiej (poezja, proza, 
dramat). Język węgierski a języki słowiańskie (wzajemne oddziaływanie, zapożyczenia). 
 

 Kandydaci, cudzoziemcy z tytułem licencjata (ew. magistra, lub inżyniera) uzyskanym na innych 
kierunkach przystępują do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej (tak jak kandydaci z dyplomem 
uzyskanym w Polsce), które sprawdzają jednocześnie kompetencje w zakresie języka 
węgierskiego i polskiego. 

 

63. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt 
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a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów (z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) oraz punktów uzyskanych na podstawie egzaminu ustnego, przy czym 
punkty za średnią z toku studiów stanowią 30% końcowego wyniku, zaś punkty  
z egzaminu ustnego stanowią 70% wyniku końcowego kandydata. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów (z wagą 30%): 
powyżej 4,50 = 100 pkt. 
4,50 – 4,31 = 90 pkt. 
4,30 – 4,00 = 70 pkt. 
3,99 – 3,60 = 50 pkt. 
3,59 – 3,40 = 30 pkt. 
poniżej 3,40 = 10 pkt. 
 
Sposób przeliczania oceny z egzaminu ustnego (z wagą 70%): 
ocena celująca albo bardzo dobra –100 punktów 
ocena dobra plus –80 punktów 
ocena dobra –70 punktów 
ocena dostateczna plus –60 punktów 
ocena dostateczna –50 punktów 
ocena niedostateczna –dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego 
 
W trakcie egzaminu ustnego będą poruszane zagadnienia (na podstawie listy lektur  
dostępnych na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 
https://www.wdib.uw.edu.pl/images/Rekrutacja/zagadnienia/S2-BN_20.pdf) z zakresu podstaw  
wiedzy o bibliologii i informatologii, tj. książce, bibliotece, bibliografii i informacji. 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzana (u obcokrajowców, którzy nie posiadają 
honorowanych przez Uniwersytet Warszawski dokumentów) znajomość języka polskiego na poziomie 
B2.  
 

64. Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera lub magistra przedkładają dyplom lub indeks z 
wpisanym, zdanym egzaminem dyplomowym. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie 
średniej ocen z toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
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Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu  
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
65. Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 45%. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym 
toku studiów. 
 
Egzamin 
Forma egzaminu: pisemny 
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Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 

rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 

w procentach. 

 
Konkurs  średniej 
Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata 
informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni, mającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w dyscyplinie informatyka (zgodnie z Art. 218 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Kandydaci spełniający 
powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu 
kwalifikacyjnego. Średnia ocen wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów 
(uzyskanych przez kandydata we wszystkich cyklach dydaktycznych): 
- analiza matematyczna I 
- analiza matematyczna II 
- geometria z algebrą liniową 
- podstawy matematyki 
- wstęp do programowania 
- matematyka dyskretna 
- programowanie obiektowe 
- indywidualny projekt programistyczny 
- algorytmy i struktury danych 
- bazy danych 
- programowanie współbieżne 
- systemy operacyjne 
- sieci komputerowe 
- aplikacje WWW 
- języki, automaty i obliczenia 
- inżynieria oprogramowania 
- rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
- języki i narzędzia programowania I 
- bezpieczeństwo systemów komputerowych 
- metody numeryczne 
- semantyka i weryfikacja programów 
z uwzględnieniem równoważności przedmiotów. 
 
Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani 
przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej 
kandydata. 
 
Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich 
średnią S przeliczoną na wynik procentowy w następujący sposób: 
 

100*(S-Smin)/(Smax-Smin) 
 
gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym 
w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę 
wyższy wynik. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. 

 
Forma egzaminu: pisemny. 
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Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Informatyka, prowadzonych na UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 
rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 
w procentach. 
 

66. Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 350 punktów. 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 

3.  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy 
rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: 

a. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), 

b. średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), 
c. oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę 
przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim 
roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci 
spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o 
dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu 
studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na 
danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o 
przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.  

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
4. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w 

systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty 
wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 3c.  

a. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję 
rekrutacyjną UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić 
współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 3c.  

b. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do 
rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. 
Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji, 
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dokonana w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia 
innych przedmiotów).  

c. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w 
swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i 
matematycznych z programem realizowanym na UW. 

5. Sylabusy wymienione w punkcie 4c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów 
średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% 
najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i 4 punktu 3c) kandydaci są zobowiązani 
udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie 
później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów. Skany zamieszczone po tym terminie nie 
muszą zostać uwzględnione przez komisję.  

6. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.  
Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy, którzy posiadają 
honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 

a. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący. W dalszej 
kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego 
umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada 
znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym 
do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na 
poziomie minimum C1).  

3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów  
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia 
wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  

4. Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. 
Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 4e), liczby 80, przy czym 
w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja 
może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się 
w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW) oraz współczynnika  

i. 1,2 w wypadku gdy:  
1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. 

mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki 

3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy 
matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 

4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia 
na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych 
średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych 
studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający 
te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione 
w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią 
mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku 
ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium 
Rektora na ostatnim roku tych studiów. 

ii. 1 w pozostałych przypadkach. 
5. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w 
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systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty 
wpływające na wartość współczynnika opisanego w punkcie 4.  

a. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję 
rekrutacyjną UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić 
współczynnik opisany w podpunkcie i) punktu 4.  

b. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do 
rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 4. 
Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji, 
dokonana przez w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku 
zgłoszenia innych przedmiotów).  

c. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w 
swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i 
matematycznych z programem realizowanym na UW.  

6. Sylabusy wymienione w punkcie 5c, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów 
średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% 
najwyższych ocen na danym kierunku (dot. podpunktu i4 punktu 4) kandydaci są zobowiązani 
udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia 
rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie 
muszą zostać uwzględnione przez komisję.  

7. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2. 

 

67. Kierunek studiów: International Business Program 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wydanym za granicą, za ocenę 
równoważną zostanie uznana średnia z toku studiów, przyrównana do skali ocen, stosowanej w 
Polsce. 
 

68. Kierunek studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
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1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg punktowy: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
3) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
4) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, 
sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list 
(waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o kandydacie 
zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

5) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
6) Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze lub teoria handlu lub teoria wymiany 
międzynarodowej. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 

69. Kierunek studiów: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg punktowy: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
3) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
4) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 
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 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, 
sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list 
(waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o kandydacie 
zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

5) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
6) Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze lub teoria handlu lub teoria wymiany 
międzynarodowej. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 

70. Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia 
studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem: 
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]  
  
gdzie:  
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5)  
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)  
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)  
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. 
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:  
a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0  
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0  
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c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0  
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5  
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0  
f. dla pozostałych: 0,0 
 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się 
jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:  
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, 
potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.  
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Liczba godzin Uzyskana ocena  

w skali od … do ... 
Waga przedmiotu Wynik 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

71.    Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 semestry 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie: 
1. Przygotowanego samodzielnie przez kandydata listu motywacyjnego. 
2. Analizy osiągnięć kandydata udokumentowanych dyplomami ukończenia studiów inżynierskich lub 
magisterskich i suplementami (bądź wyciągami z indeksu) oraz dodatkowymi dokumentami 
potwierdzającymi osiągnięcia kandydata. 
 
Wyżej wymienione dokumenty (list motywacyjny, dyplom, zaświadczenia) w wersji elektronicznej 
(skany) muszą zostać umieszczone przez kandydata na jego koncie w systemie IRK podczas 
rejestracji na studia. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu 
inżyniera lub magistra. 
Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem 
przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz karty przebiegu studiów. 
 
Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci kierunków studiów prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  
i zapewniające podstawową wiedzę informatyczną, takich jak: informatyka; informatyka stosowana; 
elektronika i telekomunikacja; teleinformatyka; automatyka i robotyka; inżynieria biomedyczna; 
mechatronika; elektrotechnika; fizyka; fizyka stosowana oraz makrokierunków łączących te obszary 
wiedzy. 
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Komisja rekrutacyjna ocenia przygotowanie kandydatów do studiów na podstawie przedstawionych 
dokumentów w skali 0-100 pkt. Punkty przyznawane są za przygotowanie dziedzinowe (0-30 pkt) oraz 
informatyczne. Przygotowanie dziedzinowe oceniane jest na podstawie ukończonych przez kandydata 
studiów oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w inżynierii obliczeniowej. Przygotowanie 
informatyczne oceniane jest w zakresie: programowania (0-30 pkt), podstaw informatyki (0-20 pkt) 
oraz podstaw matematycznych (0-20 pkt). Na studia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał co 
najmniej 30 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Dokumenty 
mogą być składane w języku angielskim. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Osoby, które nie posiadają dokumentu honorowanego przez Uniwersytet Warszawski 
potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie, przystępują 
do rozmowy sprawdzającej. Podczas rozmowy kandydat musi wykazać się zrozumieniem tekstów w 
języku polskim związanych z kierunkiem studiów. 
 

72. Kierunek studiów: język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad 
dyskursem  

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.  

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; 
zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania 
podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności 
myślenia analitycznego.  

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  
- średniej ocen ze studiów; 
- oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);  
- punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur z listy opublikowanej w późniejszym terminie 
(określonym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe 
umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia 
analitycznego.  

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady: 

• średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 — co stanowi 20% 
maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych; 

• ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w 
przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) — co 
stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych; 

• maksymalna liczba punktów z rozmowy klasyfikacyjnej wynosi 60 — co stanowi 60% 
maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych. 
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Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat 
może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. 

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na 
studia, wynosi 40. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali 
ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen 
uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.  

c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym 
znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
73. Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem 
zagranicznym 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
Kandydaci muszą przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny  
z wymaganiami określonymi w uchwale Senatu UW. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego w formie testu 
przeprowadzanego w języku angielskim. Egzamin pisemny obejmuje treści poruszane w lekturach, 
których spis opublikowany zostanie na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie 
studiów.  
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu kwalifikacyjnego wynosi 100.  
W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia przyjęte zostaną osoby, które osiągną najlepsze 
wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu 
kwalifikacyjnego. 
 

74. Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  
 
W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
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a. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 
b. ocena na dyplomie, 
c. średnia z całego okresu studiów. 
 
Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w 
zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy kandydat otrzyma 
trzy główne pytania: 
 
1. Podstawowa wiedza o krajach i kulturach Azji i Afryki. 
2. Ogólne teorie komunikacji, w tym komunikacji międzykulturowej. 
3. Treść przeczytanej lektury. 
 
Literatura zalecana do rozmowy: 
 
1. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza SA, Warszawa 1998. 
2. J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Dialog, Warszawa 2003. 
3. Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Wyd. Akademia, Warszawa 1997. 
4. E. Said, Orientalizm, PIW, Warszawa 1991. 
 
Uzyskanie minimum 50 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 300 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
a. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt. 
 
b. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) –92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
c. średnia ocen ze studiów W p = Śo x 100 / 5 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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75. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka 
sądowa 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Biologia i Genetyka Sądowa” mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, 
inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni 
zagranicznej. 
Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem 
przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja składa się z dwóch etapów. 
 
Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za: 
- średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, 
maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt itd. 
- dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin 
pokrewnych w tym biologii i genetyki sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach 
naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w 
konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde 
udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 
W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, 
stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, 
konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych. Dokument powinien 
mieć objętość max. jednej stronę formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; wszystkie 
marginesy 2,5 cm; dokumenty w formacie doc., docx. lub odt. 
 
Do drugiego etapu rekrutacji przystępuje 40 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. 
 
Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie 
rozmowy oceniana jest wiedza kandydata z zakresu biologii w tym genetyki. Nieobecność kandydata 
na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.  
 
Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa. 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:  
1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych - średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, 
maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32,0 pkt itd.  
2. dotychczasowej aktywności naukowej – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin 
pokrewnych w tym biologii i genetyki sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach 
naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w 
konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde 
udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 
3. oceny wiedzy kandydata z zakresu biologii w tym genetyki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 
0 do 100 pkt. 
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych 
wyników rekrutacji. Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z 
dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dodatkowo sprawdzana jest znajomość języka polskiego 
kandydata, który powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. 
 

76. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Chemia Sądowa” mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, inżyniera lub 
magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej.  
Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem 
przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja składa się z dwóch etapów. 
Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za: 
- średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, 
maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt itd. 
- dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin 
pokrewnych w tym fizyki i chemii sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach 
naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w 
konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde 
udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 
W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, 
stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, 
konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych. Dokument powinien 
mieć objętość max. jednej stronę formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; wszystkie 
marginesy 2,5 cm; dokumenty w formacie doc., docx. lub odt. 
 
Do drugiego etapu rekrutacji przystępuje 40 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. 
Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie 
rozmowy oceniana jest wiedza kandydata z zakresu fizyki i chemii. Nieobecność kandydata na 
rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.  
 
Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa. 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:  
1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych - średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, 
maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32,0 pkt itd.  
2. dotychczasowej aktywności naukowej – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin 
pokrewnych w tym fizyki i chemii sądowej (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach 
naukowych (po 1 pkt. za czynny udział w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w 
konferencji krajowej) lub innych osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde 
udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie można uzyskać 10 pkt. 
3. oceny wiedzy kandydata z zakresu chemii i fizyki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 0 do 100 
pkt. 
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych 
wyników rekrutacji. Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z 
dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dodatkowo sprawdzana jest znajomość języka polskiego 
kandydata, który powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. 
 

77. Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w 
zakresie Kryminalistyka Ogólna” mogą się ubiegać osoby legitymujące się tytułem: licencjata, 
inżyniera lub magistra dowolnego kierunku studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni 
zagranicznej. 
Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem 
przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja składa się z dwóch etapów. 
 
Lista rankingowa w I etapie kwalifikacji tworzona jest na podstawie punktów otrzymanych za: 
- średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, 
maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32 pkt itd. 
- dotychczasową aktywność naukową – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin 
pokrewnych (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział 
w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych 
osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie 
można uzyskać 10 pkt. 
W tym celu kandydat powinien przedstawić dokument: „Dotychczasowa aktywność naukowa”, 
stanowiący wykaz ewentualnych publikacji kandydata z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, 
konferencji lub szkoleń, w jakich uczestniczył lub innych osiągnięć naukowych. Dokument powinien 
mieć objętość max. jednej stronę formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; wszystkie 
marginesy 2,5 cm; dokumenty w formacie doc., docx. lub odt. 
 
Do drugiego etapu rekrutacji przystępuje 60 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. 
 
Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie 
rozmowy oceniana jest wiedza kandydata z zakresu kryminalistyki ogólnej. Nieobecność kandydata 
na rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza go z postępowania rekrutacyjnego.  
 
Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzona zostaje ostateczna lista rankingowa. 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 150 pkt., które wyliczone są na podstawie:  
1. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych - średnia ze studiów x 8 = liczba punktów, 
maksymalnie można uzyskać do 40 pkt. np. średnia ze studiów 4,0 x 8 = 32,0 pkt itd.  
2. dotychczasowej aktywności naukowej – w postaci publikacji z zakresu kryminalistyki lub dziedzin 
pokrewnych (po 2 pkt. za publikację), udziału w konferencjach naukowych (po 1 pkt. za czynny udział 
w konferencji międzynarodowej, po 0,5 pkt. za czynny udział w konferencji krajowej) lub innych 
osiągnięć naukowych (np. nagrody; po 0,5 pkt za każde udokumentowane osiągnięcie). Maksymalnie 
można uzyskać 10 pkt. 
3. oceny wiedzy kandydata z zakresu kryminalistyki ogólnej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej – 0 
do 100 pkt. 
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O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych 
wyników rekrutacji. Minimalny próg punktowy konieczny do zakwalifikowania na studia wynosi 100 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Dla kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z 
dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej dodatkowo sprawdzana jest znajomość języka polskiego 
kandydata, który powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. 
 

78. Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym 
harmonogramem rekrutacji. 
O kolejności na liście zakwalifikowanych na studia decyduje liczba punktów otrzymanych w 
postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje następujące punkty: 

A.  za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10), 
B. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego 

dziekanatu (=średnia ocen na dyplomie), 
C.  za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt. punktów), 
D. za ukończenie kierunku Kryminologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub 

Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną z oceną co najmniej dobrą (5 pkt.), 
E.  za ukończenie studiów magisterskich z oceną co najmniej dobrą (5 punktów), 
F.  za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej kontroli 

przestępczości (kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w kole 
naukowym, prowadzenie lub asystowanie przy badaniach naukowych, wolontariat, pracą 
zawodową, udział w kursach doszkalających) (od 0 do 2 punktów, przy czym: 

brak dokumentów – 0 punktów 
jeden dokument – 1 punkt 
dwa lub więcej dokumentów – 2 punkty) 

 
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru: 
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
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W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego 
Rozmowa będzie obejmowała zagadnienia związane ze znajomością problematyki przestępczości 
oraz współczesnych problemów społecznych. 
Znajomość problematyki – maksymalna liczba punktów – 10  
Umiejętność identyfikacji obszarów społecznych wymagających wsparcia – 5  
Umiejętność identyfikacji obowiązujących programów profilaktycznych – maksymalna liczba  
punktów – 5  
Próg minimalny – 10 punktów 
 

79. Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym 
harmonogramem rekrutacji. 
O kolejności na liście zakwalifikowanych na studia decyduje liczba punktów otrzymanych w 
postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje następujące punkty: 

A. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10), 
B. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego 

dziekanatu (=średnia ocen na dyplomie), 
C. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt. punktów), 
D. za ukończenie kierunku Kryminologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub 

Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną z oceną co najmniej dobrą (5 pkt.), 
E. za ukończenie studiów magisterskich z oceną co najmniej dobrą (5 punktów), 
F. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej kontroli 

przestępczości (kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w kole 
naukowym, prowadzenie lub asystowanie przy badaniach naukowych, wolontariat, pracą 
zawodową, udział w kursach doszkalających) (od 0 do 2 punktów, przy czym: 

brak dokumentów – 0 punktów 
jeden dokument – 1 punkt 
dwa lub więcej dokumentów – 2 punkty) 

 
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru: 
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
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W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Rozmowa będzie obejmowała zagadnienia związane ze znajomością problematyki przestępczości 
oraz współczesnych problemów społecznych. 
Znajomość problematyki – maksymalna liczba punktów – 10  
Umiejętność identyfikacji obszarów społecznych wymagających wsparcia – 5  
Umiejętność identyfikacji obowiązujących programów profilaktycznych – maksymalna liczba  
punktów – 5  
Próg minimalny – 10 punktów 
 

80. Kierunek studiów: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważnego na dowolnym kierunku.  

 
Listę rankingową układa się na podstawie średniej arytmetycznej z: 

 wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,  

 sumy punktów przyznanych za ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz 
za średnią ocen z całego okresu studiów.  

 
I etap: rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat musi uzyskać co najmniej 60 punktów. Mniejsza punktacja 
dyskwalifikuje kandydata do dalszego etapu.  
 
Rozmowa kwalifikacyjna na studia będzie składać się z czterech pytań obejmujących kluczowe dla 
dalszego studiowania na kierunku elementy wiedzy podstawowej na temat regionu Europy Środkowo-
Wschodniej, które będą podzielone na bloki tematyczne: 
1. Koncepcja regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów 
2. Tło historyczno-politologiczno-społeczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 
punktów 
3. Kultura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów 
4. Region Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie – maks. 25 punktów 

  
Kandydat losuje cztery pytania (jedno z każdego bloku), za każde może uzyskać 25 punktów. 
Maksymalnie zaś - 100 punktów. Próg kwalifikacyjny - minimum 60 punktów.  

  
II etap – Po uzyskaniu minimum 60 punktów z rozmowy, kandydat przechodzi do drugiego etapu.  
Na tym etapie komisja oblicza sumę punktów, na którą składają się: punkty za ocenę końcową na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz za średnią ocen z całego okresu studiów.  
 
Ocena końcowa na dyplomie zostanie przeliczona według następującego schematu:  
Ocena celująca – 50 punktów 
Ocena bardzo dobra – 45 punktów  
Ocena dobra plus – 40 punktów 
Ocena dobra – 35 punktów 
Ocena dostateczna plus – 30 punktów 
Ocena dostateczna – 20 punktów 
 
Średnia ocen z całego toku studiów zostanie przeliczona według następującego schematu:  
5,00 – 50 punktów 
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4,99-4,5 – 45 punktów  
4,49-4,0 – 40 punktów 
3,99-3,5 – 35 punktów 
3,49-3,00 – 30 punktów 
 
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  
 
Zagadnienia:  

 
Blok I – Koncepcja regionu Europy Środkowo-Wschodniej  
 
1. Pojęcie regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
2. Kryteria wyodrębnienia regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
3. Kryterium historyczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
4. Zasięg geograficzny regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
5. Czynniki polityczne mające wpływ na wyodrębnienie się regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
 
Blok II – Tło historyczno-polityczno-społeczne  
 
1. Mapa etniczna regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
2. Wpływ ważnych wydarzeń historycznych na kształt regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
3. Wpływ polityki ZSRR/Rosji na kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej  
4. Kształtowanie się relacji Polski z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
5. Wpływ zmian politycznych, ustrojowych i społecznych na współczesny kształt regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej  

 
Blok III – Kultura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
 
1. Literatura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
2. Wydarzenia kulturalne związane z regionem Europy Środkowo-Wschodniej 
3. Najważniejsi przedstawiciele literatury, kultury i sztuki regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
4. Kino regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
5. Zjawiska i tradycje kultury charakterystyczne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
 
Blok IV - Region Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie  
 
1. Czasopisma, programy telewizyjne i radiowe, portale internetowe dotyczące problematyki regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej 
2. Instytucje zajmujące się popularyzacją kultury i sztuki regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
3. Aktualne problemy i zagrożenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej  
4. Sytuacja polityczna w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej  
5. Współczesne relacje i formy współpracy między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
(idea Międzymorza, Grupa Wyszehradzka, Partnerstwo Wschodnie) 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
Średnie z toku studiów oraz oceny na dyplomie w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym 
zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie 
Warszawskim. 
W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają końcowej oceny ze studiów na dyplomie, punkty za 
średnią ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych na studiach są liczone podwójnie. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci nieposiadający dokumentów poświadczających 
znajomość języka polskiego honorowanych przez UW mają możliwość potwierdzenia swoich 
kompetencji do studiowania w języku polskim.  
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81. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60 punktów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny). Kandydaci zamieszczają w systemie IRK, na swoim 
koncie rekrutacyjnym, skan posiadanego dyplomu lub zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej 
zawierającego informację o ocenie na dyplomie.  
 
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. 
Rozmowa kompetencyjna ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia studiów oraz orientacj i  
w zagadnieniach związanych z wybranymi przez kandydata ścieżkami. 
 

Kandydat wskazuje zakres tematyczny rozmowy kompetencyjnej zgodny z charakterem seminariów 
oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria 
zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, 
hiszpańska, włoska, francuska i rosyjska. 
 
Kandydat zgłasza trzy lektury związane z jedną ze ścieżek / seminariów wskazanych powyżej, które 
będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kompetencyjną) 
można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się 
zdobycie minimum 10 pkt. 
 
Kandydaci załączają proponowane listy lektur na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK UW 
nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia. 
 
Do punktów uzyskanych z rozmowy kompetencyjnej dodawane są punkty za ocenę na dyplomie 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim. Ocena z dyplomu jest punktowana 
w następujący sposób: 

 ocena celująca – 50 punktów, 

 ocena bardzo dobra – 40 punktów, 

 ocena dobra plus – 30 punktów, 

 ocena dobra – 20 punktów, 

 ocena dostateczna plus – 15 punktów, 

 ocena dostateczna – 10 punktów 
 

Łącznie z rozmowy kompetencyjnej oraz oceny na dyplomie kandydat może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. Suma punktów wyznacza miejsce kandydata w rankingu.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Znajomość języka polskiego zostanie zweryfikowana przez komisję rekrutacyjną podczas rozmowy 
kompetencyjnej (dotyczy to kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego). 
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2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym  

 
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów 
na kierunku kulturoznawstwo z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.  
 

82. Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen ze studiów 
wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
I etap postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku 
studiów  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na 
procenty, gdzie 5.0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt), według wzoru: średnia 
ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 x 100 : 5 = 91,8 (w razie konieczności 
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku). 
 
Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie 
czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób 
stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są 
również na podstawie średniej studiów). 
 
II etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna 
 
II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy 
związany z planowaną pracą magisterską. 
Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej 
maksymalnej liczby punków. 
Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na 
studia. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej ze studiów i wyników rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.  
Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi 
przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej 
Zagadnienia egzaminacyjne: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 4. kultura 
teatralna i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i składa się z rankingu średniej ocen z toku studiów oraz 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
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I etap postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku 
studiów  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów.  
Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie 
czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób 
stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są 
również na podstawie średniej studiów). 
 
II etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna 
 
II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy 
związany z planowaną pracą magisterską. 
Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej 
maksymalnej liczby punków. 
Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na 
studia. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego 
 
Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej ze studiów i wyników rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.  
 
Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi 
przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej 
Zagadnienia egzaminacyjne: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 4. kultura 
teatralna i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku 
polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na 
pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku 
polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 
pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt. 

 
83. Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem 

zagranicznym 

Warunkiem dopuszczenia do procedury kwalifikacyjnej jest posiadanie przez kandydata dyplomu z 
tytułem licencjata, inżyniera lub magistra (lub równoważnego dyplomu uczelni zagranicznej). 
W ramach lingwistyki stosowanej można studiować języki: 

 zarówno jako języki pierwsze, jak i drugie: 
o angielski 
o francuski 
o hiszpański 
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o niemiecki 
o rosyjski 
o włoski 

 tylko jako języki drugie: 
o japoński 
o szwedzki 
 

Rejestrując się w systemie IRK, kandydat wybiera dwa języki do studiowania, jeden jako pierwszy (B) 

i jeden jako drugi (C). Można zadeklarować tylko jedną kombinację języków. 

Obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa dla wszystkich kombinacji językowych, układana według 
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. 

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej:  

z języków obcych (B i C) wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej C1: 

 Kandydat losuje trzy tematy dotyczące zagadnień podanych poniżej. 

 Kandydat wybiera jeden temat spośród 3 wylosowanych. 

 Kandydat wypowiada się na wybrany temat przed Komisją, której członkowie mogą zadawać 

mu dodatkowe, dotyczące tematu pytania sprawdzające stopień opanowania umiejętności 

rozumienia ze słuchu oraz budowania wypowiedzi spontanicznych. 

z języka polskiego (A) wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej C1: 

 Kandydat odpowiada na pytania dotyczące jego zainteresowań badawczych. 

Lista zagadnień tematycznych do rozmowy kwalifikacyjnej w językach obcych (B i C): 

1. Rola mediów w życiu publicznym 

2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej 

3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie 

4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska 

5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie 

6. Główne problemy społeczne w Polsce 

7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata 

8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek 

9. Konsumpcja w świecie współczesnym 

10. Problemy równouprawnienia 

11. Rola Polski w Unii Europejskiej 

12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku 

13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku 

14. Sport jako forma walki i rekreacji 

15. Formy przemocy we współczesnym świecie 

16. Formy i skutki nietolerancji 

17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem 

18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski 

19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata 

20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską 

21. Globalizacja a tożsamość narodowa 

22. Blaski i cienie kultury masowej 

23. Rola nauki w świecie współczesnym 

24. Internet jako źródło wiedzy 

25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie 

26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty 

27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku 
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28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX 

wieku. 

29. Książki ważne dla polskiej kultury 

30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów za każdy język obcy (B i 
C) oraz język polski (A) wg następującej skali: 

 treść – maks. 40 pkt 

 wymowa – maks. 10 pkt 

 poprawność gramatyczna – maks. 20 pkt 

 bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maks. 20 pkt 

 rozumienie ze słuchu – maks. 10 pkt 

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 300 punktów, z czego: 

 wynik rozmowy kwalifikacyjnej z pierwszego języka obcego (B) – maks. 100 pkt 

 wynik rozmowy kwalifikacyjnej z drugiego języka obcego (C) – maks. 100 pkt 

 wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (A) – maks. 100 pkt 

Próg kwalifikacji – 90 punktów, w tym: 
1. z pierwszego języka obcego (B) nie mniej niż 30 pkt, tj. 30% 
2. z drugiego języka obcego (C) nie mniej niż 30 pkt, tj. 30% 

3. z języka polskiego (A) nie mniej niż 30 pkt, tj. 30% 

Uzyskanie wyniku z któregokolwiek języka (A, B lub C) mniejszego niż 30 pkt, niezależnie od wyników 
z pozostałych języków, powoduje niezakwalifikowanie kandydata i uzyskanie przez niego wyniku 
końcowego równego 0 pkt.  
 

84. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja odbywa się na kierunek logistyka i administrowanie w mediach, na podstawie oceny z 
dyplomu oraz egzaminu pisemnego.  
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kwalifikacja obejmuje dwa etapy: 
 
1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 30%); 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych: 
ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów, 
ocena dobra plus – 80 punktów, 
ocena dobra – 70 punktów, 
ocena dostateczna plus – 60 punktów, 
ocena dostateczna – 50 punktów. 
 
2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 70%);  
Sposób przeliczania oceny z egzaminu: 
60-55 – 100 punktów, 
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54-50 – 90 punktów, 
49-45 – 80 punktów, 
44-40 – 70 punktów, 
39-35 – 60 punktów, 
34-30 – 50 punktów, 
29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego. 
Zagadnienia na egzamin zostaną opublikowane w systemie IRK. 
 
Nieobecność na egzaminie pisemnym dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
W trakcie egzaminu pisemnego będzie sprawdzana (u obcokrajowców, którzy nie posiadają 
honorowanych przez Uniwersytet Warszawski dokumentów) znajomość języka polskiego na poziomie 
B2.  
 

85. Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie: 
 
oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych: 
Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:  
ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt. 
ocena dobra plus – 8 pkt. 
ocena dobra – 6 pkt. 
ocena dostateczna plus – 4 pkt. 
ocena dostateczna – 2 pkt. 
 
średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych: 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:  
powyżej 4,50 = 10 pkt. 
4,50 – 4,31 = 9 pkt. 
4,30 – 4,00 = 7 pkt. 
3,99 – 3,60 = 5 pkt. 
3,59 – 3,40 = 3 pkt. 
poniżej 3,40 = 1 pkt.  
 
Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na 
dyplomie oraz średnią z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
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Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu  
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

86. Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.  
 
Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunkach logopedia ogólna i kliniczna, 
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na Uniwersytecie Warszawskim lub na kierunku filologia 
polska, specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, będą kwalifikowani na podstawie 
oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę 
średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i 
średniej z toku studiów.  
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Kandydaci – absolwenci wszystkich studiów logopedycznych realizowanych na uczelniach innych niż 
Uniwersytet Warszawski – dodatkowo zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu fizyczne 
predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy, na który składają się:  
• swobodna rozmowa z kandydatem;  
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;  
• wymawianie wyrazów i głosek.  
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z dodatkowego egzaminu wynosi 100.  
Próg kwalifikacyjny z dodatkowego egzaminu wynosi 56 punktów  
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata:  
a) ocena ogólna: 
 • tempo i płynność mówienia; 
 • fonacja;  
• kontakt wzrokowy;  
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia;  
• cechy regionalne i środowiskowe.  
 
b) ocena szczegółowa wymowy:  
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);  
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);  
• samogłosek; 
 • głoski [r] (rotacyzm).  
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
 - słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);  
- silnych (2-3) demonstracje;  
- autokontrola w lusterku.  
 
Na tej podstawie komisja egzaminacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy 
pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, czyli uzyskają minimum 56 punktów, będą 
kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen 
uzyskanych podczas studiów (suma).  
 
Kandydaci:  

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,  

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny,  

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,  

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,  

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,  

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,  

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,  

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym  
otrzymują 0 punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego.  
 
Dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna i 
kliniczna zostanie stworzona wspólna lista rankingowa. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
Kandydaci zostaną poddani dodatkowemu egzaminowi sprawdzającemu fizyczne predyspozycje do 
wykonywania zawodu logopedy, na który składają się:  
• swobodna rozmowa z kandydatem;  
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;  
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• wymawianie wyrazów i głosek.  
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z dodatkowego egzaminu wynosi 100.  
Próg kwalifikacyjny z dodatkowego egzaminu wynosi 56 punktów  
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata: 
 a) ocena ogólna:  
• tempo i płynność mówienia;  
• fonacja;  
• kontakt wzrokowy;  
• warunki twarzowo-zgryzowe; 
• stan uzębienia;  
• cechy regionalne i środowiskowe.  
b) ocena szczegółowa wymowy: 
 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);  
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);  
• spółgłosek ustnych (nosowanie);  
• samogłosek;  
• głoski [r] (rotacyzm).  
2. Umiejętności: 
 • badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];  
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);  
- silnych (2-3) demonstracje;  
- autokontrola w lusterku.  
 
Na tej podstawie komisja egzaminacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy 
pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, czyli uzyskają minimum 56 punktów, będą 
kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen 
uzyskanych podczas studiów (suma).  
  
Kandydaci:  

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,  

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny,  

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,  

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,  

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,  

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,  

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,  

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym  
otrzymują 0 punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego.  
 
2) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C2. 
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87. Kierunek studiów: Master in Food Systems 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem 
zagranicznym 
 
a) Kwalifikacja w konsorcjum 
 
Kwalifikacja obejmuje złożenie przez kandydata wniosku na stronie: https://mfs-apply.eitfood.eu/. 
Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje: 
– dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 zgodny  
z wymaganiami określonymi w uchwale Senatu UW w sprawie warunków, trybu i terminów 
postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim;  
– dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny wraz  
z suplementem, ew. wykazem zaliczeń ECTS. 
Dodatkowo kandydaci przedstawiają posiadane zaświadczenia i referencje, certyfikaty dokumentujące 
doświadczenie praktyczne (w tym praktyki zawodowe) związane z przedsiębiorczością i branżą 
żywnościową. 
 
Etap pierwszy: 
– ocena na dyplomie licencjackim, magistra, inżyniera lub równorzędnym – waga 25%  
 

Ocena   PL słownie punkty w ramach 
rekrutacji 

4,91 - 5,00 A 5! doskonały 100 

4,61 - 4,90 B 5 bardzo dobry 80 

4,21 - 4,60 C 4+ dobry plus 60 

3,81 - 4,20 D 4 dobry 40 

3,41 - 3,80 E 3+ dostateczny plus 20 

3,0 - 3,40 F  3 dostateczny 0 

 
– liczba punktów ECTS za przedmioty z zakresu nauk rolniczych (przedmioty rolnicze, biologiczne/o 
życiu, o żywności, chemia, bezpieczeństwo żywności, żywienie), nauk o zarządzaniu i jakości  
(0-100pkt, nie więcej niż 100 pkt.) – waga 50% 
 
 Kod ISCED 180 ECTS 150 ≤ 120 ≤ 90 ≤ 60 ≤ 

a) 0811 Produkcja roślinna i zwierzęca  100 80 60 40 20 

b) 0531 Chemia,  100 80 60 40 20 

c) 0812 Ogrodnictwo 100 80 60 40 20 

d) 0711 Inżynieria chemiczna i procesowa 100 80 60 40 20 

e) 0511 Biologia 100 80 60 40 20 

f) 0512 Biochemia 100 80 60 40 20 

g) 0721 Przetwórstwo żywności 100 80 60 40 20 

h ) 0521 Ekologia i ochrona środowiska 100 80 60 40 20 

i) 0916: Farmacja   100 80 60 40 20 

j) 0888 Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, weterynaria, 
programy interdyscyplinarne   

100 80 60 40 20 

k) 0413 Zarządzanie i administracja   50 40 30 20 10 

 
– Doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości (waga 25%): 
0-100 punktów za udokumentowane działania a-d; liczba punktów przyznawanych za każde działanie 
zostanie określona na podstawie ich znaczenia jako doświadczenia w przedsiębiorczości. 
a. Związek kandydata z sektorem żywnościowym, np. doświadczenie zawodowe, założenie firmy lub 
zarządzanie nią (listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego). 
b. Osiągnięcia akademickie w zakresie przedsiębiorczości (oświadczenie o badaniach lub 
wdrożeniach w życie, dowód uczestnictwa w projekcie, zapisy dokumentacji). 

https://mfs-apply.eitfood.eu/
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c. Szkolenie zawodowe (certyfikaty szkoleń, staży). 
d. Doświadczenie kandydata w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia firmy rodzinnej, 
zaangażowanie w zarządzanie społecznością akademicką lub inną zorganizowaną formą działalności 
(listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego). 
Na podstawie punktów uzyskanych w pierwszym etapie tworzona jest lista rankingowa sporządzona 
według malejącej liczby punktów. 
 
Etap drugi:  
Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej 
niż dwukrotność limitu) z liczbą punktów z etapu pierwszego wynoszącą co najmniej 50% pkt. 

 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim brane będą pod uwagę poniższe kryteria:  
– kompetencje komunikacyjne w j. angielskim (płynność wypowiedzi, słownictwo z zakresu żywności i 
żywienia oraz produkcji żywności, udział w dyskusji) – do 50 pkt, minimum do zaliczenia – 30pkt 
– kompetencje przedsiębiorcze (kreatywność, otwartość na innowacje) – do 30 pkt, minimum do 
zaliczenia – 10 pkt 
– wiedza o systemie żywnościowym (ogólna wiedza o sektorze żywnościowym, świadomość 
problemów społecznych związanych z żywnością i żywieniem, specyfika produkcji i produktów 
żywnościowych) - do 20 pkt, minimum do zaliczenia – 10 pkt. 

 
Lista rankingowa układana jest na podstawie: 
– sumy punktów uzyskanych na etapie pierwszym (60%) 
– sumy punktów uzyskanych na etapie drugim (40%). 

 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia we wszystkich etapach: 100 
Minimalna liczba punktów warunkująca dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego na 
Uniwersytecie Warszawskim: 50. 
 
b) Postępowanie kwalifikacyjne na Uniwersytecie Warszawskim 
 
Na podstawie punktów zdobytych w postępowaniu konsorcjalnym układana jest lista rankingowa, 
w ramach której kandydaci będą kwalifikowani na studia na Uniwersytecie Warszawskim w ramach 
obowiązującego limitu miejsc. 
 

88. Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60%. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym 
toku studiów. 
 
Egzamin 
Forma egzaminu: pisemny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 
rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 
w procentach. 
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Konkurs średniej 
Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata 
matematyki, licencjata Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych ze specjalnością 
matematyka, którzy uzyskali ten tytuł w uczelni mającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego w dyscyplinie matematyka (zgodnie z Art. 218 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Kandydaci spełniający 
powyższy warunek mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu 
kwalifikacyjnego. Średnia ocen wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów 
(uzyskanych przez kandydata we wszystkich cyklach dydaktycznych): 

 
- analiza matematyczna I.1 
- analiza matematyczna I.2 
- analiza matematyczna II.1 
- analiza matematyczna II.2 
- geometria z algebrą liniową I 
- geometria z algebrą liniową II 
- wstęp do matematyki 
- wstęp do informatyki I  
- wstęp do informatyki II 
- algebra I 
- topologia I 
- matematyka obliczeniowa 
- równania różniczkowe zwyczajne 
- rachunek prawdopodobieństwa I 
- funkcje analityczne 

 
z uwzględnieniem równoważności przedmiotów. 
 
Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani 
przedmiotu równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej 
kandydata. 
 
Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich 
średnią przeliczoną na wynik procentowy za pomocą funkcji m liniowej na każdym przedziale [2+k/2, 
2+(k+1)/2], dla k =0,1,...,5 i przyjmującej następujące wartości w końcach tych przedziałów: 

 

x 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

m(x) 0% 25% 50% 75% 90% 95% 100% 

 
Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym 
w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę 
wyższy wynik. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. 
 
Forma egzaminu: pisemny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na UW. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 
rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną  
w procentach. 
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89. Kierunek studiów: międzywydziałowe studia ochrony środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych co 
najmniej pierwszego stopnia. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę kolejność 
ustaloną na podstawie iloczynu oceny pracy dyplomowej oraz średniej arytmetycznej ocen ze studiów 
ze współczynnikiem 1,2 dla absolwentów kierunku ochrona środowiska, którzy otrzymali na dyplomie 
ocenę co najmniej dobrą. 
Kandydaci, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, podają w jej miejsce ocenę z egzaminu 
dyplomowego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby 
z dyplomami uzyskanymi w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
W przypadku kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego 
znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca kompetencje do 
studiowania w języku polskim. 
Zagadnienia do rozmowy: rozmowa obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną 
orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 
Kandydat powinien otrzymać co najmniej 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

90. Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na 
dowolnym kierunku studiów. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej poziom ogólnej 
wiedzy humanistycznej. 
Przedmiot rozmowy kwalifikacyjnej stanowią m.in.: historia muzyki powszechnej i polskiej w zakresie 
obowiązującym na studiach licencjackich, muzyka ludowa w różnych jej przejawach, życie muzyczne 
w Polsce, fonografia, wiedza ogólnohumanistyczna. 
Do zakwalifikowania na studia będzie wymagane uzyskanie 10 pkt. przy maksymalnej liczbie 20 pkt, 
jakie można uzyskać za rozmowę kwalifikacyjną. 
 
Wykaz zagadnień poruszanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na studia muzykologiczne II 
stopnia:  

1. Współczesne życie muzyczne w Polsce. 
2. Główni kompozytorzy z dziejów powszechnej historii muzyki w Europie. 
3. Głównie kompozytorzy z dziejów muzyki polskiej. 
4. Podstawowe cechy folkloru muzycznego w Polsce. 
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5. Zainteresowania fonograficzne kandydata na studia. 
6. Zainteresowania humanistyczne kandydata na studia. 
7. Szczegółowe zainteresowania muzykologiczne kandydata na studia. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

90a. Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  

 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych mogą̨ się̨ ubiegać osoby, które 
uzyskały dyplom licencjata polskiej uczelni na kierunku nauczanie języków obcych (specjalność: 
nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka francuskiego, nauczanie języka niemieckiego lub 
nauczanie przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie/Historia i społeczeństwo) wydany zgodnie ze 
standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Osoby, które 
rozpoczęły powyższe studia I stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020, zobowiązane są do 
uzupełnienia indywidualnych różnic programowych w toku studiów II stopnia. 

 
Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę̨: 

 Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów,  

 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej dydaktyki języka obcego oraz zagadnień 
związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami w zakresie studiów I stopnia na 
kierunku nauczanie języków obcych (rozmowa w języku polskim). 

 
Sposób przeliczania punktów i ustalania wyniku końcowego  
Za ocenę̨ uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 50 punktów. 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów:  
5! – 50 pkt. 
5 - 45 pkt.  
4+ - 40 pkt.  
4 - 35 pkt.  
3+ - 30 pkt.  
3 - 25 pkt.  
 
Rozmowa oceniana jest w skali 0–50 punktów. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.  
Warunkiem zakwalifikowania na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25 punktów  
z rozmowy kwalifikacyjnej.   
 
Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Przyjęcie na studia odbywa się̨ na podstawie listy rankingowej̇ aż do wyczerpania limitu miejsc. 
 

91. Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.  
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Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe 
miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów 
rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach 
obowiązującego limitu miejsc. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów 
wymaganych i kierunkowych dla kierunku ochrona środowiska określonych w programie studiów 
pierwszego stopnia na UW: matematyka, fizyka, chemia, ekologia, hydrobiologia, ekologia 
terenowa, flora i fauna, siedliskoznawstwo, botanika/zoologia konserwatorska, ochrona 
przyrody.*  
*W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych  
i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo 
do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów 
rekrutacyjnych. Jeżeli Kandydat nie uczestniczył w wyżej wymienionych zajęciach, ma prawo do 
wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z sylabusami przedmiotów, które są 
wymagane dla kierunku biologia (przedmioty wymienione powyżej); liczba wskazanych przedmiotów 
nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji. 
 
Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na 
punkty zgodnie ze wzorem: 
(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,  
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu)  
z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena Wyliczenie punktów 
rekrutacyjnych 

Liczba punktów 
rekrutacyjnych 

Matematyka 45 3,5 45x(3,5-2):(5-2) 22,50 

Biochemia 90 4,5 90x(4,5-2):(5-2) 75,00 

Razem punktów rekrutacyjnych 97,50 

 
Kandydat obowiązany jest dostarczyć: 
- potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć; 
- podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany 
samodzielnie wg wyżej opisanych reguł. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  
Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (maksymalnie 400) zapewniającej 
miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy 
ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczona 
zostanie na stronie IRK.  
 
Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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Kandydaci z dyplomem wydanym za granicą nieposiadający honorowanego przez UW dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 przystępują dodatkowo do 
rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

92. Kierunek studiów: optometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci zdają egzamin pisemny obejmujący wiedzę z zakresu optyki okularowej i optometrii. 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie liczby punktów z 
egzaminu pisemnego. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 100. Warunkiem niezbędnym 
do przyjęcia w ramach limitu miejsc jest uzyskanie co najmniej 50 punktów z egzaminu pisemnego. 
 
Zakres egzaminu: optometria i optyka okularowa 
 
Tematy egzaminacyjne: 
część I (optometria): 
1. Teoretyczne modele oka. Osie układu optycznego oka 
2. Definicja punktu dali i punktu bliży oraz ich rola w korekcji ametropii sferycznych i cylindrycznych 
3. Zdolność rozdzielcza oka ludzkiego i ostrość widzenia. Wpływ oświetlenia i kontrastu optotypów 
4. Składowe astygmatyzmu całkowitego oka. Klasyfikacja astygmatyzmu 
5. Cylinder skrzyżowany Jacksona – matematyczny opis działania 
6. Aberracje falowe oka wyższego rzędu – opis formalny, pomiar, analiza, korekcja sferocylindryczna i 
globalna 
7. Ambliopia – objawy i postępowanie terapeutyczne 
8. Fuzja sensoryczna i motoryczna w widzeniu obuocznym 
9. Testy widzenia obuocznego 
10. Badanie ostrości wzroku w dal 
11. Pomiar pola widzenia 
12. Ustalanie oka dominującego 
13. Refrakcja przedmiotowa 
14. Refrakcja podmiotowa metodą Dondersa  
15. Refrakcja podmiotowa obuoczna 
16. Pomiar amplitudy akomodacji jedno- i obuocznie 
17. Ciśnienie wewnątrzgałkowe i metody jego pomiaru 
Część II (optyka okularowa): 
18. Odbicie i załamanie światła na granicy ośrodków 
19. Pryzmaty i obliczanie efektu pryzmatycznego w soczewkach okularowych (reguła Prentice'a) 
20. Soczewki cienkie oraz grube 
21. Układy soczewek. Punkty kardynalne układu optycznego 
22. Konstrukcje soczewek okularowych 
23. Grubość środkowa i krawędziowa soczewek 
24. Aberracje soczewek okularowych. Projektowanie soczewek okularowych 
25. Materiały na soczewki okularowe 
26. Uszlachetnienia soczewek okularowych 
27. Anizometropia i anizeikonia 
28. Zasady korekcji okularowej i kontaktowej różnego rodzaju ametropii 
29. Soczewki wieloogniskowe i progresywne – konstrukcje i zastosowania 
30. Szkła pryzmatyczne – zasada działania i zastosowania 
31. Oprawy okularowe – materiały, oznaczenia i systemy wymiarowania 
32. Oprawy i soczewki okularowe do korygowania dużych wad refrakcji i anizeikonii 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
93. Kierunek studiów: Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  

 
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci są zobowiązani do odbycia rozmowy 
sprawdzającej stopień znajomości języka angielskiego. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikuje 
kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Z rozmowy zwolnieni są kandydaci, którzy 
przedstawią honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na 
poziomie co najmniej B2. 
 
Na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, w wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 

kierunku orientalistyka specjalność mongolistyka i tybetologia w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pod uwagę będą brane: 

a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów; 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1.  

w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 

1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka specjalność mongolistyka i tybetologia: 

 
a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) –100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów  
W p = Śo x 100 / 5 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 

 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub 

tybetańskiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż 
wymienione w pkt. 1 
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a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 

94. Kierunek studiów: orientalistyka – afrykanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt.1*  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. udokumentowana znajomość dowolnego języka afrykańskiego na poziomie co najmniej A1 i/lub 
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2** 
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
* kandydatów po przyjęciu na studia obowiązywać będzie uzupełnienie do końca I roku egzaminów  
z 2 dodatkowych przedmiotów programu licencjackiego – wybranych spośród 4 następujących: 
Historia Afryki, Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki, Sztuka Afryki, Literatura Afryki w językach 
europejskich. 
** kandydatów przyjętych na studia ze znajomością języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie 240 
godz. drugiego języka afrykańskiego; kandydatów bez znajomości języka afrykańskiego obowiązuje 
zaliczenie dwóch języków afrykańskich (odpowiednio 240 godz. i 60 godz.) 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka 
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a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu, świadectwa znajomości języków oraz wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione  
w pkt. 1: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.  
dostateczna (3) – 10 pkt. 
 
b. ocena ze świadectwa potwierdzającego znajomość języków (afrykańskiego lub angielskiego –  
w przypadku posiadania obu pod uwagę brana jest wyższa ocena) 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.  
dostateczna (3) – 10 pkt. 
 
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt. Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna. 
Zagadnienia egzaminacyjne: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu 
ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 
Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania: 
 
1. Z zakresu podstawowej wiedzy o krajach i kulturach Azji i Afryki. 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o sytuacji językowej Afryki (na podstawie podręcznika 
Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
3. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika 
Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
95. Kierunek studiów: orientalistyka – arabistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność arabistyka  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom  ukończenia innych  studiów niż  wymienione w  pkt.  1.  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka arabskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność arabistyka: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka arabskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.): 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
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dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka arabskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

96. Kierunek studiów: orientalistyka – egiptologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność egiptologia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom ukończenia innych  studiów niż  wymienione w  pkt.  1.  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.    ocena na dyplomie 
b.    ocena z egzaminu ustnego z języka egipskiego i koptyjskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 



381 
 

1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność egiptologia 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka egipskiego i 
koptyjskiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 
1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka egipskiego i koptyjskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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97. Kierunek studiów: orientalistyka – indologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność indologia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.   ocena na dyplomie 
b.   ocena z egzaminu ustnego z języka indyjskiego  
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność indologia 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka indyjskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
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b. ocena z egzaminu ustnego z języka indyjskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

98. Kierunek studiów: orientalistyka – iranistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność iranistyka w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.   ocena na dyplomie 
b.   ocena z egzaminu ustnego z języka perskiego  
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
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orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność iranistyka 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka perskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka perskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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99. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub 
niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
• ocena na dyplomie 
• średnia ocen z całego okresu studiów 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych 
lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, 
składa się z dwóch etapów. 
 
W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka, w postępowaniu kwalifikacyjnym 
w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka 
japońskiego. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności językowych absolwenta studiów  
I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka. Uzyskana pozytywna ocena z egzaminu 
językowego będzie stanowiła podstawę dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena z egzaminu z języka japońskiego, ocena na 
dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla osób posiadających 
dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka 
specjalność japonistyka: 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
Sposób przeliczania ocen z egzaminu z języka japońskiego, z dyplomu i średniej z całego okresu 
studiów dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I 
stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
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a. ocena z egzaminu z j. japońskiego 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt 
 
b. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt. 
 
c. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 /5 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

100. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub 
niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
• ocena na dyplomie 
• średnia ocen z całego okresu studiów 
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Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych 
lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, 
składa się z dwóch etapów. 
 
W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka, w postępowaniu kwalifikacyjnym 
w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka 
japońskiego. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności językowych absolwenta studiów  
I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka. Uzyskana pozytywna ocena z egzaminu 
językowego będzie stanowiła podstawę dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena z egzaminu z języka japońskiego, ocena na 
dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla osób posiadających 
dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka 
specjalność japonistyka: 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
Sposób przeliczania ocen z egzaminu z języka japońskiego, z dyplomu i średniej z całego okresu 
studiów dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I 
stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
 
a. ocena z egzaminu z j. japońskiego 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt 
 
b. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt. 
 
c. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 /5 
 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
101. Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i 
niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN. 

 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka specjalność koreanistyka, filologia orientalna specjalność koreanistyka lub 
kulturoznawstwo specjalność koreanistyka w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 

 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka koreańskiego 

 
Sposób przeliczania punktów: 

 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 

 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka specjalność koreanistyka, filologia orientalna specjalność koreanistyka lub 
kulturoznawstwo specjalność koreanistyka: 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
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b. średnia ocen ze 
studiów W p = Śo x 100 
/ 5 

gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 

 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka koreańskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 

 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka koreańskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
102. Kierunek studiów: orientalistyka – mongolistyka i tybetologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność mongolistyka  
i tybetologia w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
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a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom  ukończenia innych  studiów niż  wymienione w  pkt.  1.  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.    ocena na dyplomie 
b.    ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność mongolistyka i tybetologia 
 
a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub 
tybetańskiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione  
w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego : 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
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dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

103. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia 
 
a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób  przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka chińskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
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a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego: 
 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

104. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego 
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Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia 
 
a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób  przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka chińskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
a. ocena na dyplomie  
 
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego: 
 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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105. Kierunek studiów: orientalistyka – turkologia  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność turkologia  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
 
a.   ocena na dyplomie 
b.   ocena z egzaminu ustnego z języka tureckiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność turkologia 
 
a. ocena na dyplomie 
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka tureckiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
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b. ocena z egzaminu ustnego z języka tureckiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

106. Kierunek studiów: pedagogika  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.  
Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku 
egzaminu pisemnego oraz średniej ze studiów.  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.  
Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia 
 
Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:  
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów 
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3 
K2 – egzamin: 0-70 punktów 
W - Wynik końcowy 
W= K1+K2 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.  
Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia 
 
Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:  
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów 
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3 
K2 – egzamin: 0-70 punktów 
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W - Wynik końcowy 
W= K1+K2 
 

107. Kierunek studiów: pedagogika  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.  
Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku 
egzaminu pisemnego oraz średniej ze studiów. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.  
Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia. 
 
Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:  
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów 
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3 
K2 – egzamin: 0-70 punktów 
W - Wynik końcowy 
W= K1+K2 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.  
Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia 
 
Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:  
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów 
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3 
K2 – egzamin: 0-70 punktów 
W - Wynik końcowy 
W= K1+K2 
 

107a. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie przygotowującym do 
wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. 
Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku egzaminu 
pisemnego oraz średniej ze studiów.  

 Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.  

 Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia. 
 

Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:  
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów 
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3 
K2 – egzamin: 0-70 punktów 
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W - Wynik końcowy 
W= K1+K2 
 
Próg kwalifikacji: 50 punktów. 

 
107b. Kierunek studiów: pedagogika nauczycielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie przygotowującym do 
wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. 
Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku egzaminu 
pisemnego oraz średniej ze studiów.  

 Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.  

 Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia. 

 
Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:  
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów 
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3 
K2 – egzamin: 0-70 punktów 
W - Wynik końcowy 
W= K1+K2 

 
Próg kwalifikacji: 30 punktów. 
 

108. Kierunek studiów: Physics (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia 
studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem: 
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]  
  
gdzie:  
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5)  
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)  
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)  
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
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Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. 
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:  
a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0  
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0  
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0  
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5  
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0  
f. dla pozostałych: 0,0 
 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się 
jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:  
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, 
potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.  
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Liczba godzin Uzyskana ocena  

w skali od … do ... 
Waga przedmiotu Wynik 

 
3. skan dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
W przypadku braku honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka 
angielskiego kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Komisji 
rekrutacyjnej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.  
 
Forma sprawdzianu: rozmowa kwalifikacyjna odbywająca się w całości w języku angielskim.  
 
Rozmowa kwalifikacyjna nie jest punktowana, ale jej pozytywny wynik jest warunkiem koniecznym 
przystąpienia do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego. 
 
Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej. 
1. Przedstawienie się kandydata i sprawdzenie tożsamości kandydata. 
2. Przedstawienie przez kandydata ogólnych informacji o kierunku studiów, którego dyplom stanowi 
podstawę ubiegania się kandydata o przyjęcie na studia drugiego stopnia (ok. 5 minut). 
3. Wypowiedź kandydata na dwa tematy z listy wybrane przez przedstawiciela Komisji rekrutacyjnej 
przeprowadzającego rozmowę. W tej części rozmowy przedstawiciel Komisji rekrutacyjnej może w 
szczególności zadawać dodatkowe pytania uściślające wypowiedź oraz podejmować dyskusję z 
kandydatem. (ok. 5 minut na temat). 
4. Zakończenie rozmowy.  
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Lista tematów do rozmowy kwalifikacyjnej 
a) Angular momentum and its conservation. 
b) Basic laws of electromagnetism. 
c) Complex numbers: basic properties and applications in physics. 
d) Dynamics: Newton’s laws of motion. 
e) Energy: its forms and conservation. 
f) Fundamental conservation laws in physics. 
g) Geometrical interpretation of derivatives and integrals in one and more dimensions. 
h) Harmonic oscillator: basic equation and examples of physical systems. 
i) Integrals: basic properties and examples. 
j) Joule’s law of heating. 
k) Kepler’s problem: properties of planetary orbits. 
l) Lagrangian formulation of classical mechanics with basic examples. 
 

109. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 20 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzanej na 
podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na 
stronie IRK. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku 
oceny następujących predyspozycji i umiejętności: 

 analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście historycznych, ekonomicznych, społecznych i 
kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska – 0-10 pkt. 

 rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-10 pkt. 

 wnioskowania, syntezy i formułowania hipotez w doniesieniu do przyjętej perspektywy 
metodologicznej – 0-10 pkt. 

 ujmowania zjawisk na tle porównawczym – 0-10 pkt. 

 posługiwania się kategoriami politologicznymi – 0-5 pkt. 

 języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.   
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w 
trakcie rozmowy predyspozycyjnej.  
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110. Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 8 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
 
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 8 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 1 punkt, 

 od 3,01 do 3,50 – 3 punkty, 

 od 3,51 do 4,00 – 5 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 7 punktów, 

 od 4,51 – 10 punktów. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
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111. Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 20 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzonej na 
podstawie artykułu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie IRK. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku 
oceny następujących predyspozycji i umiejętności:  

 analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście ekonomicznych, społecznych i 
kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska- 0-20 pkt.  

 rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście- 0-20 
pkt.  

 posługiwania się kategoriami z zakresu polityk publicznych- 0-5 pkt. 

 języka, stylu kompozycji wypowiedzi- 0-5 pkt. 
 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 

 

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 

języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w 

trakcie rozmowy predyspozycyjnej. 

112. Kierunek studiów: (skreślony) 
 

113. Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc 
osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym 
kierunku. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję rekrutacyjną 
w oparciu o średnią ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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114. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym 
harmonogramem rekrutacji.  
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, 
a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z 
tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z 
właściwego dziekanatu. 
 
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru: 
Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów  
(w przypadku przekroczenia limitu miejsc). 
 
Pierwsze pozycje na liście rankingowej zajmują kandydaci z dyplomem z wyróżnieniem, a kolejne – 
kandydaci z najwyższą oceną na dyplomie. Kryterium pomocniczym w ustalaniu rankingu kandydatów 
jest średnia ocen z całego toku studiów 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Rozmowa będzie obejmowała zagadnienia związane ze znajomością współczesnych problemów 
społecznych. 
Znajomość problematyki – maksymalna liczba punktów – 10  
Umiejętność identyfikacji obszarów społecznych wymagających wsparcia – 5  
Umiejętność identyfikacji obowiązujących programów profilaktycznych – maksymalna liczba  
punktów – 5  
Próg minimalny – 10 punktów 
 

115. Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
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1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym 
harmonogramem rekrutacji.  
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, 
a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z 
tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z 
właściwego dziekanatu. 
 
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru: 
Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów  
(w przypadku przekroczenia limitu miejsc). 
 
Pierwsze pozycje na liście rankingowej zajmują kandydaci z dyplomem z wyróżnieniem, a kolejne – 
kandydaci z najwyższą oceną na dyplomie. Kryterium pomocniczym w ustalaniu rankingu kandydatów 
jest średnia ocen z całego toku studiów 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie 
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Rozmowa będzie obejmowała zagadnienia związane ze znajomością współczesnych problemów 
społecznych. 
Znajomość problematyki – maksymalna liczba punktów – 10  
Umiejętność identyfikacji obszarów społecznych wymagających wsparcia – 5  
Umiejętność identyfikacji obowiązujących programów profilaktycznych – maksymalna liczba  
punktów – 5  
Próg minimalny – 10 punktów 
 

116. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg punktowy: 30 pkt. 
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a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
3) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
4) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, 
sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każdy 
list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o 
kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną /zawodową kandydata. 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

5) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt. 
6) Przedmioty punktowane w rekrutacji. Kandydat może wybrać nie więcej niż 7 z nich: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 finanse, 

 programowanie z zakresu data science w R, Python, SAS, 

 programowanie obiektowe w C++, C#, Java, 

 przetwarzanie danych w SQL (lub w innym języku), 

 analiza szeregów czasowych, 

 wybrany przedmiot matematyczny lub finansowy (inny niż wskazane, możliwe jest wskazanie 
jednego takiego przedmiotu), 

 projekty komercyjne/akademickie (możliwe jest wskazanie dwóch projektów).  
7) Przed zakończeniem procedury rejestracji kandydat musi załączyć sylabusy wybranych 
przedmiotów lub inny potwierdzony przez uczelnię dokument opisujący zawartość merytoryczną 
przedmiotu. W wypadku projektów komercyjnych/akademickich konieczne jest wskazanie 
następujących informacji: Tytuł/nazwa projektu, okres trwania, instytucja/firma koordynująca projekt, 
wykorzystane narzędzia, techniki, modele. Przedmioty, w odniesieniu do których nie zostanie 
spełniony ten warunek, nie będą rozpatrywane przez Komisję.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 

117. Kierunek studiów: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
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1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg punktowy: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
3) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
4) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, 
sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każdy 
list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o 
kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób 
rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

5) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
6) Przedmioty punktowane w rekrutacji. Kandydat może wybrać nie więcej niż 7 z nich: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 finanse, 

 programowanie z zakresu data science w R, Python, SAS, 

 programowanie obiektowe w C++, C#, Java, 

 przetwarzanie danych w SQL (lub w innym języku), 

 analiza szeregów czasowych, 

 wybrany przedmiot matematyczny lub finansowy (inny niż wskazane, możliwe jest wskazanie 
jednego takiego przedmiotu), 

 projekty komercyjne/akademickie (możliwe jest wskazanie dwóch projektów).  
7) Przed zakończeniem procedury rejestracji kandydat musi załączyć sylabusy wybranych 
przedmiotów lub inny potwierdzony przez uczelnię dokument opisujący zawartość merytoryczną 
przedmiotu. W wypadku projektów komercyjnych/akademickich konieczne jest wskazanie 
następujących informacji: Tytuł/nazwa projektu, okres trwania, instytucja/firma koordynująca projekt, 
wykorzystane narzędzia, techniki, modele. Przedmioty, w odniesieniu do których nie zostanie 
spełniony ten warunek, nie będą rozpatrywane przez Komisję.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
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118. Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu miejsc 
osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym 
kierunku. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej w  oparciu o średnią ocen 
z toku studiów.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

119. Kierunek studiów: slawistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich.  
Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub 
południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2: certyfikatem 
potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem pisemnym i 
ustnym zdanym przed komisją egzaminacyjną. Egzamin sprawdza kompetencje określone przez 
Europejskie Poziomy Biegłości Językowej; kandydat wypełnia test sprawdzający umiejętność 
rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, oraz rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne i formułuje 
dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną, dostosowaną do wymogów poziomu B2. W części ustnej 
kandydat czyta krótkie teksty dotyczące życia społeczno-politycznego i na ich podstawie prowadzi 
rozmowę z członkami komisji egzaminacyjnej. Kandydat musi uzyskać minimum 75 % punktów z 
części pisemnej (punktowanej od 0 do 100 pkt.) oraz 70 % punktów z części ustnej (punktowanej od 0 
do 40 pkt.): próg kwalifikacji wynosi 103 punkty. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:  
Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia, bądź też jednolitych studiów magisterskich.  
Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub 
południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2: certyfikatem 
potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem pisemnym i 
ustnym zdanym przed komisją egzaminacyjną. Egzamin sprawdza kompetencje określone przez 
Europejskie Poziomy Biegłości Językowej; kandydat wypełnia test sprawdzający umiejętność 
rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne i formułuje 
dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną, dostosowaną do wymogów poziomu B2. W części ustnej 
kandydat czyta krótkie teksty dotyczące życia społeczno-politycznego i na ich podstawie prowadzi 
rozmowę z członkami komisji egzaminacyjnej. Kandydat musi uzyskać minimum 75 % punktów z 
części pisemnej (punktowanej od 0 do 100 pkt.) oraz 70 % punktów z części ustnej (punktowanej od 0 
do 40 pkt): próg kwalifikacji wynosi 103 punkty. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, są zobowiązani do 
przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku 
polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na 
pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku 
polskim. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  

Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie  – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 
pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych 
za wystarczające: 60 pkt.  
 

120. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Od kandydatów na studia 
II stopnia na kierunku socjologia oczekiwana jest znajomość podstawowych pojęć socjologicznych; 
wiedzy na temat struktur i instytucji społecznych, rodzajów więzi społecznych; zróżnicowania 
społecznego i kulturowego. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące 
wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych 
oraz zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych jak i 
ilościowych metod badawczych. 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

 średniej ocen ze studiów 

 oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku braku – z egzaminu dyplomowego)  

 punktów z egzaminu kompetencyjnego 

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybór tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności myślenia 
o świecie społecznym w sposób socjologiczny oraz potrafią posługiwać się podstawowymi pojęciami 
nauk społecznych i ich metodologii. Kandydaci mają wykazać się umiejętnością interpretowania 
danych liczbowych, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także wyjaśnić przedstawione 
sytuacje życia społecznego, wyjaśnić i zastosować pojęcia i terminy z zakresu podstaw nauk 
społecznych i ich metodologii. Egzamin będzie się składał z pytań zamkniętych oraz pytania 
otwartego, które będzie swobodną wypowiedzią autora na zadany temat, odwołującą się do 
podstawowej wiedzy socjologicznej i podstawowych umiejętności badawczych. 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów 
za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia wynosi 50. 

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje 
zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w 
praktyce” Earla Babbiego. 
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Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady: 

 średnią ocen mnoży się przez 8, co daje maksymalną liczbę punktów 40, 

 ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w 
przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów). 

 punkty z egzaminu mnoży się przez 0,4, co daje maksymalnie 40 punktów. 

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat 
może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt. 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali 
ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen 
uzyskanych na studiach wyższych stanowi 60% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Podczas egzaminu wstępnego kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed komisją 
egzaminacyjną swoich kompetencji do studiowania w języku polskim. W przypadku stwierdzenia 
braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego kandydat nie zostanie 
zakwalifikowany na studia. 
 

121. Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen 
ze studiów I stopnia lub – jeśli kandydat takowe ukończył – jednolitych studiów magisterskich, studiów 
drugiego stopnia bądź równoważnych. Kwalifikacja następuje w kolejności wyznaczonej przez pozycję 
na liście rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.  

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny 
kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen 
obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 

c) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa mająca na celu ocenę stopnia znajomości języka polskiego (dotyczy 
kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość 
języka polskiego).  
Rozmowa zostanie przeprowadzona na podstawie krótkich fragmentów podręczników „Socjologia” 
Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego, z którymi kandydat będzie 
się mógł zapoznać na początku rozmowy.  
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122. Kierunek studiów: socjologia cyfrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Podstawą przyjęcia na 
studia jest lista rankingowa złożona z punktów z egzaminu kompetencyjnego. Maksymalna liczba 
punktów, jaką można uzyskać z egzaminu, wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która 
umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 50. 
 
Celem egzaminu kompetencyjnego jest wyselekcjonowanie tych kandydatów, którzy przejawiają 
zdolność dostrzegania złożoności świata społecznego, umiejętność analitycznego myślenia oraz 
samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji i mają potencjał do 
stosowania ich w rozwiązywaniu problemów badawczych. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał 
również zadania o charakterze praktycznym i analitycznym, w tym takie, które mogą wymagać 
odniesienia się do odpowiednio przygotowanych materiałów źródłowych. Od kandydatów na studia II 
stopnia na kierunku socjologia cyfrowa oczekiwana jest znajomość podstawowych metod i technik 
badań społecznych, podstawowa wiedza o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym oraz umiejętność 
dostrzegania społecznej natury relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne. 
 
Kandydaci powinni umieć samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do 
przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, formułować samodzielne sądy na temat 
podstawowych procesów i zjawisk społecznych, zinterpretować dane dotyczące zjawisk społecznych, 
jak również  analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach. 
Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje 
zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w 
praktyce” Earla Babbiego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Podczas egzaminu wstępnego kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed komisją 
egzaminacyjną swoich kompetencji do studiowania w języku polskim. W przypadku stwierdzenia 
braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego kandydat nie zostanie 
zakwalifikowany na studia. 
 

123. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych 
przez kandydatów w toku studiów wyższych.  
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną danego 
kierunku w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana w skali 0–100 punktów. Minimalna liczba 
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 
punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i 
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka 
polskiego u kandydata.  
 

124. Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych 
przez kandydatów w toku studiów wyższych.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy 
prowadzonej w języku polskim. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana w skali 0–100 punktów. Minimalna liczba 
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i 
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka 
polskiego u kandydata.  
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125. Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 

1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 36 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników testu wiedzy przeprowadzanego z zakresu 
następujących przedmiotów: 
1) Międzynarodowe stosunki polityczne 
2) Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
3) Prawo międzynarodowe publiczne 
- według kolejności wyników uzyskanych przez kandydatów. 
 
Wynik końcowy to liczba z przedziału 0 – 90 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 

Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i ekonomicznych. 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny: 

 zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 

 poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 
 

Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
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126. Kierunek studiów: studia amerykanistyczne (American Studies) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 

1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
 
Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin pisemny, który jest testem predyspozycji do studiów w 
języku angielskim.  
Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.  
 
Egzamin 
 
Egzamin wstępny składa się ze 100 pytań. Każdemu pytaniu towarzyszą cztery odpowiedzi do 
wyboru, z których tylko jedna jest prawdziwa.  
 
Pytania ułożone są tak, żeby jednocześnie:  
1. mierzyć znajomość języka i narzędzi analizy językowej. W tym celu, kandydaci pytani są o 
synonimy, antonimy, definicje podanych wyrazów oraz wskazanie oksymoronów, a także wskazanie 
poprawnych gramatycznie konstrukcji. Poprawne rozwiązanie tych zadań wymaga znajomości języka 
na poziomie co najmniej B2. Pytania tego rodzaju stanowią około 20% ogółu pytań. 
 
2. mierzyć intelektualne predyspozycje do studiów:  
 
2a. intelektualne możliwości i przygotowanie do rozumienia tekstów naukowych. W tym celu, 
kandydaci proszeni są o przeczytanie fragmentów tekstów popularnonaukowych i pochodzących z 
opiniotwórczych gazet. Zadania, które otrzymują kandydaci sprawdzają ich umiejętność 
intelektualnego przetwarzania informacji zawartych w tekście: wyciągania wniosków, budowania 
opozycji, odtwarzania kolejności zdarzeń, odtwarzania stanów emocjonalnych, osądów moralnych 
oraz poglądów politycznych autora lub narratora. Językowe rozumienie tekstu wymaga znajomości na 
poziomie B2, lecz jest niewystarczające do udzielenia poprawnej odpowiedzi. Konieczne do tego są 
predyspozycje i trening intelektualny oraz ogólna wiedza o świecie współczesnym. Pytania tego typu 
stanowią około 50-55% ogółu pytań. 
 
2b. wiedzę o wydarzeniach historycznych, zjawiskach geograficznych, politycznych i społecznych, 
prądach artystycznych oraz ideologiach kluczowych dla kultur zachodniej półkuli. Udzielenie 
poprawnej odpowiedzi na pytania tego typu wymaga jednocześnie znajomości języka na poziomie B1 
oraz wiedzy o Amerykach. Pytania tego rodzaju stanowią około 20-25% ogółu pytań. 
Kandydaci otrzymują 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź oraz minus 0,25 punktu za każdą 
niepoprawną odpowiedź. 
Kandydaci muszą uzyskać co najmniej 50 punktów ze 100 możliwych.  
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci III etapu Konkursu „I Know America” 
organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z udziałem Ośrodka Studiów Amerykańskich. 
Osoby te przyjmowane są w pierwszej kolejności. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 

  



413 
 

127. Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 20 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy predyspozycyjnej przeprowadzonej na 
podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na 
stronie IRK. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku 
oceny następujących predyspozycji i umiejętności: 

 analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście historycznych, ekonomicznych, społecznych i 
kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska – 0-10 pkt. 

 rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-10 pkt. 

 wnioskowania, syntezy i formułowania hipotez w doniesieniu do przyjętej perspektywy 
metodologicznej – 0-10 pkt. 

 ujmowania zjawisk na tle porównawczym – 0-10 pkt. 

 posługiwania się kategoriami politologicznymi – 0-5 pkt. 

 języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.   
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w 
trakcie rozmowy predyspozycyjnej. 
 

127a. Kierunek studiów: studia miejskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

 
Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym: 
maksymalna – 100 pkt., 
minimalny próg kwalifikacji – 40 pkt. 

 
Na punktację składa się:  

 ocena eseju (maksymalnie 60 pkt.);  

 ocena za rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 20 pkt.); 
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 punkty za ocenę na dyplomie studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów 

drugiego stopnia bądź równoważnych (maksymalnie 20 pkt.): 

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) 

otrzymuje 20 punktów rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 16 punktów 

rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 12 punktów 

rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,5) – 8 punktów 

rankingowych;  

 kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (3,0) – 4 punkty rankingowe.  

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę:  

 ocena z eseju ukazującego posiadaną wiedzę na temat problemów rozwoju miast  

i zainteresowania naukowe kandydata;  

 ocena rozmowy kwalifikacyjnej;  

 ocena na dyplomie (studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego 

stopnia bądź równoważnych).   

 
Kandydat zobowiązany jest do przygotowania eseju (w języku polskim), składającego się z dwóch 
części. W pierwszej należy odnieść się do kwestii współczesnych problemów rozwoju miast; w drugiej 
przedstawić swoje zainteresowania naukowe.  
Zakres poruszanej tematyki i sposób jej ujęcia jest dowolny. Objętość eseju nie może przekroczyć 10 
000 znaków (standardowa strona A4 wynosi 1 500 znaków). Esej jest podstawą oceny wiedzy 
posiadanej przez kandydata na temat rozwoju miast, umiejętności jej syntetycznej prezentacji oraz 
poziomu przygotowania do studiów magisterskich. Jest on punktowany w skali od 0 do 60 punktów 
(maksymalnie 40 pkt. za część pierwszą i 20 pkt. za drugą). 
Kandydat powinien do końca okresu rejestracji w IRK dostarczyć esej w formie elektronicznej 
(załączony w IRK, jako plik pdf).  

 
Kolejnym etapem procesu kwalifikacji jest rozmowa z kandydatem, której przedmiotem będą:  

 dodatkowe uzasadnienie i rozwinięcie prezentowanych w eseju poglądów,  

 wyjaśnienie wątpliwości oceniających esej i sprecyzowanie zainteresowań naukowych 

kandydata,  

 uzasadnienie wyboru kierunku Studia miejskie.  

 
O kolejności kwalifikacji na studia zadecyduje lista rankingowa, zestawiona według malejącej sumy 
punktów rankingowych. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 
Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej stanowi równocześnie potwierdzenie kompetencji 
kandydata do studiowania w języku polskim (w przypadku osób nieposiadających honorowanych 
przez UW dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2). 
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128. Kierunek studiów: studia regionalne i lokalne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które 
uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku oraz 
legitymują się honorowanym przez UW dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2.  
 
Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa sporządzana jest 
według malejącej średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź studiów równoważnych, po przeliczeniu tej średniej na 
punkty zgodnie z poniższym schematem: 
 

4,75 - 5,00 = 4 pkt., 
4,50 - 4,74 = 3 pkt., 
3,75 - 4,50 = 2 pkt.,  
poniżej 3,75 = 1 pkt.  

 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim. 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa dotycząca zainteresowań naukowych kandydata i jego motywacji do 
podjęcia studiów, sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie 
(dotyczy kandydatów z zagranicy nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego). 
 

129. Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które: 
a) uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny, 
b) uzyskają najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, składającej się z dwóch części: 

 sprawdzenia wiedzy z zakresu: historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i Środkowej 
po 1918 roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie XIX-XX w. 
(region w rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu); 

 sprawdzenia znajomości dwóch języków obcych: angielskiego  (obowiązkowo   dla   wszystkich 
specjalizacji), jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja 
Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego (dla 
specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany). 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
•   pytania merytoryczne – 65 pkt. 
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•   predyspozycje – 5 pkt. 
•   język angielski – 15 pkt. 
•   drugi język obcy (rosyjski, niemiecki, francuski) – 15 pkt. 
 
Łącznie  do   uzyskania  –   100   pkt.,  co   stanowi  sumę  poszczególnych  elementów  rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
Wybór rekomendowanych lektur: Europa Wschodnia: 
P. Łossowski, Litwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001. 
J. Lewandowski, Estonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001. E. Mironowicz, Białoruś Wydawnictwo 
Trio, Warszawa 2007. 
A. Chojnowski, J.J. Bruski Ukraina,, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006. 
A. Gricak, Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak, przeł. 
Katarzyna Kotyńska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000. 
 
Rosja: 
L. Bazylow, Historia Rosji, tekst obejmujący lata 1917-1991 napisał Paweł Wieczorkiewicz, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 2005, wyd. 4 popr. i uzup. 
R. Pipes, Rosja bolszewików, Magnum, Warszawa 2005. 
D.R. Marples, Historia ZSRR: od rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
2006. 
 
Kaukaz: 
T. Świętochowski, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006. 
M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, wyd. 
2. popr. i uzup. 
W. Materski, Gruzja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000. 
 
Azja Środkowa: 
Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Nomos, Kraków 1996 
G. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Dialog, Warszawa 2004. 
 
Europa Środkowa: 
J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008. 
J. Kochanowski, Węgry od ugody do ugody 1867-1990, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1997. M. 
Willaume, Rumunia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004. 
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977. 
 
Bałkany: 
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977. 
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu 
oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po 
dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 
polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
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130. Kierunek studiów: Sustainable Development 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem zagranicznym  
 
O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia w języku angielskim mogą się ubiegać absolwenci 
studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.   
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie:  
 
- Średniej arytmetycznej ocen ze studiów.  
Maksymalnie można otrzymać 40 pkt. 
 
Średnia ocen ze studiów zostanie przeliczona na punkty w następujący sposób: 
 

Średnia Punktacja  Średnia Punktacja 

średnia < lub = 3,00 0 pkt.   

średnia > 3,00 1 pkt. średnia > 4,00 21 pkt. 

średnia > 3,05 2 pkt.  średnia > 4,05 22 pkt. 

średnia > 3,10 3 pkt. średnia > 4,10 23 pkt. 

średnia > 3,15 4 pkt. średnia > 4,15 24 pkt. 

średnia > 3,20 5 pkt. średnia > 4,20 25 pkt. 

średnia > 3,25 6 pkt. średnia > 4,25 26 pkt. 

średnia > 3,30 7 pkt. średnia > 4,30 27 pkt. 

średnia > 3,35 8 pkt. średnia > 4,35 28 pkt. 

średnia > 3,40 9 pkt. średnia > 4,40 29 pkt. 

średnia > 3,45 10 pkt. średnia > 4,45 30 pkt. 

średnia > 3,50 11 pkt. średnia > 4,50 31 pkt. 

średnia > 3,55 12 pkt. średnia > 4,55 32 pkt. 

średnia > 3,60 13 pkt. średnia > 4,60 33 pkt. 

średnia > 3,65 14 pkt. średnia > 4,65 34 pkt. 

średnia > 3,70 15 pkt. średnia > 4,70 35 pkt. 

średnia > 3,75 16 pkt. średnia > 4,75 36 pkt. 

średnia > 3,80 17 pkt. średnia > 4,80 37 pkt. 

średnia > 3,85 18 pkt. średnia > 4,85 38 pkt. 

średnia > 3,90 19 pkt. średnia > 4,90 39 pkt. 

średnia > 3,95 20 pkt. średnia > 4,95 40 pkt. 

 
- Wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim sprawdzającej wiedzę kandydatów na temat 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju będzie oceniana przez przedstawicieli kadry kierunku 
Sustainable Development.  
 
W przypadku osób nieposiadających dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na 
poziomie co najmniej B2, podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie dokonana ocena biegłości 
językowej. Kandydaci, którzy nie wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2, nie będą brani pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Biegłość językowa 
kandydatów na poziomie B2 - ESOKJ będzie ocenia przez zaproszonego do udziału w komisji 
rekrutacyjnej przedstawiciela Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 
Europejskiej UW lub Szkoły Języków Obcych.  
 
Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 
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Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej powoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia  
i przyznanie mu 0 punktów na liście rankingowej. 
 
Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 100 punktów. 
Minimalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagana do zakwalifikowania na studia 
wynosi 50 punktów. 
 

131. Kierunek studiów: sztuki społeczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym 
 
Studia na kierunku sztuki społeczne są skierowane do osób posiadających dyplom magistra, 
licencjata, inżyniera dowolnego kierunku lub inny równoważny dokument zagraniczny.  
Postępowanie rekrutacyjne na studia na kierunku sztuki społeczne jest dwuetapowe i odbywa się na 
podstawie średniej z dotychczasowych studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do której punktem 
wyjścia jest list motywacyjny kandydata. 
Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 ESOKJ poświadczona dokumentem 
honorowanym przez Uniwersytet Warszawski albo weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę średnia z toku studiów 
przeliczona na procenty, a następnie na punkty, gdzie 5,0 i wyższe oceny to 100% , czyli 100 punktów 
(1% = 1 punkt), według wzoru: średnia ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 
x 100 : 5 = 91,8 (w razie konieczności zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku). 
 
Do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dopuszczonych zostanie maksimum 100 osób z 
najwyższą średnią ze studiów pierwszego, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 
 
W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się rozmowa z komisją kwalifikacyjną, do 
której punktem wyjścia będzie przesłany list motywacyjny przedstawiający dotychczasowe 
doświadczenie kandydata obejmujące działalność artystyczną, kulturalną lub społeczną (objętość 3-5 
stron: do 9 tys. znaków). 
 
W ocenie rozmowy brane są pod uwagę: 

– umiejętność interpretacji własnego doświadczenia przedstawionego w liście;  

– wiedza o społeczeństwie i kulturze oraz wyzwaniach współczesnego świata 
kontekstualizująca dotychczasowe doświadczenia kandydata; 

– kompetencje komunikacyjne kandydata. 
Oceniana będzie przede wszystkim zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze 
(ich celowości, skuteczności, warunków prowadzenia), a także umiejętność formułowania problemów 
badawczych, wiedza merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność budowy 
wypowiedzi ustnej. 
Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20 punktów i mniej) dyskwalifikuje kandydata na 
studia.  
Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej 
maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Punkty z pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego sumują się. Na podstawie 
zsumowanych wyników stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów na studia. Przyjęcie na 
studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 

 

Kandydaci zagraniczni, którzy nie legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka 
polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą potwierdzić znajomości języka polskiego na 
wymaganym poziomie podczas rozmowy kwalifikacyjnej obowiązującej na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. 
 

132. Kierunek studiów: ukrainistyka z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego przynajmniej 
na poziomie C1 oraz języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.  
 
Dokumentami potwierdzającymi znajomość ww. języków mogą być: 
● dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich w zakresie filologii ukraińskiej lub 
ukrainistyki, dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
● certyfikaty znajomości języka ukraińskiego co najmniej na poziomie C1, a także certyfikaty 
znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.  
 
W celu oceny stopnia znajomości języków (j. angielskiego na poziomie B2 oraz ukraińskiego na 
poziomie C1), kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają poświadczenia znajomości języka angielskiego (na poziomie B2) i 
ukraińskiego (na poziomie C1) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z ww. języków. Rozmowa ma 
na celu określenie poziomu znajomości języków w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów. 
 
Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku ukraińskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka ukraińskiego. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu/certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1, odbywają rozmowę sprawdzającą 
znajomość języka ukraińskiego, umożliwiającą podjęcie studiów. Rozmowa zawiera elementy 
autoprezentacji oraz zagadnień związanych z sytuacjami z życia codziennego i aktualną problematyką 
otaczającego świata. 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Aby 
przejść do dalszego postępowania rekrutacyjnego należy zdobyć 60 punktów. Wymagane jest 
uzyskanie 60 punktów z rozmowy sprawdzającej znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1.  
 
Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka angielskiego. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu/certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, odbywają rozmowę sprawdzającą 
znajomość języka angielskiego, umożliwiającą podjęcie studiów. Rozmowa zawiera elementy 
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autoprezentacji oraz zagadnień związanych z sytuacjami z życia codziennego i aktualną problematyką 
otaczającego świata. 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Aby 
przejść do dalszego postępowania rekrutacyjnego należy zdobyć 60 punktów. Wymagane jest 
uzyskanie 60 punktów z rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie B2.  
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc zostanie 
utworzona lista rankingowa na podstawie średniej arytmetycznej, na którą składają się: ocena 
końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet 
Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie B2, odbywają 
rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego, umożliwiającą podjęcie studiów. 
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Aby 
przejść do dalszego postępowania rekrutacyjnego należy zdobyć 60 punktów. Wymagane jest 
uzyskanie 60 punktów z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2.  

 
133. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 25 pkt.  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  
 
Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres 
zagadnień z ekonomii i zarządzania.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50.  
Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
U osób, które nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1) a) 
sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. 
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134. Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  
• końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
• średniej z toku studiów. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wydanym za granicą, za ocenę 
równoważną zostanie uznana średnia z toku studiów, przyrównana do skali ocen, stosowanej w 
Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

135. Kierunek studiów: zarządzanie Big Data 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego – testu 
wielokrotnego wyboru, który będzie się koncentrować na zagadnieniach: 

 Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy. Sieciowe zasoby informacyjne. 

 Teoria informacji. 

 Bazy danych. 

 Komunikacja człowiek – komputer. 

 Typologia dokumentów. 

 Wyszukiwanie informacji naukowej w sieci. 
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 Cyfrowa postać multimediów. 

 Open Access, Open Source i Open Data. 

 Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 

 Usługi i narzędzia Web 2.0 10. Stan i uwarunkowania rozwoju Internetu. 

 Podstawy statystyki. 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym: 60 pkt 
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania na studia: 30 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka. 
 
Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.  
 
Zakres egzaminu: 
1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków 
słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, 
elementarne wiadomości o historii). 
2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach 
komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, 
media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, 
finanse i ubezpieczenia). 
3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia 
akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z 
wykładowcami i pracownikami administracji). 
4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, 
składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska). 
5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.). 
6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.). 
Literatura: 
M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.  
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004. 
M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.  
A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.  
A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.  
Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006. 
 
Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu 
 
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi 
uzyskać 50 pkt.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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136. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 25 pkt.  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  
 
Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres 
zagadnień z zarządzania finansami, rachunkowości i ekonomii. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50.  
Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
U osób, które nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
poświadczającego znajomość języka polskiego, podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1) a) 
sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. 
 

137. Kierunek studiów: zarządzanie finansami i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym.  
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wydanym za granicą, za ocenę 
równoważną zostanie uznana średnia z toku studiów, przyrównana do skali ocen, stosowanej w 
Polsce. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego podczas której zostanie 
oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w 
języku polskim. 
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść 
artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”. 
Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski 
dokument poświadczający znajomość języka polskiego. 
 

138. Kierunek studiów: zarządzanie środowiskiem (Environmental Management) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dowolnego dyplomu licencjata, 
inżyniera, magistra lub równoważnego z wymienionymi dyplomami. Postępowanie kwalifikacyjne 
polega na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim, sprawdzającej wiedzę kandydata w 
zakresie studiów pierwszego stopnia z jednej z następujących dyscyplin naukowych: biologii, chemii 
lub nauk o zarządzaniu. Komisja egzaminacyjna może kandydatowi przyznać maksymalnie 40 pkt. 
Minimalną liczbą punktów kwalifikującą do przyjęcia jest 20. Następnie wszyscy kandydaci, którzy 
uzyskali co najmniej 20 pkt., zostają umieszczeni na liście rankingowej, zgodnie z malejącą liczbą 
punktów. Limit miejsc wyznacza pozycję ostatniego z przyjętych kandydatów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

139. Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia 
studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem: 
 
PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]  
  
gdzie:  
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5)  
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)  
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)  
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen 
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i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. 
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:  
a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0  
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0  
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0  
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5  
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0  
f. dla pozostałych: 0,0 
 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się 
jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:  
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, 
potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował.  
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Liczba godzin Uzyskana ocena  

w skali od … do ... 
Waga przedmiotu Wynik 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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III. Indywidualne studia międzydziedzinowe 
 

1. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie 
(w zależności od kierunku dyplomowego) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z*:  
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, informatyka, wiedza 
o społeczeństwie, geografia, 
filozofia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, chemia, biologia,  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. słowacki,  
j. szwedzki   

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40%  waga = 15%  waga = 10% waga = 35% 

*Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z*:  
język łaciński i kultura 
antyczna, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka, wiedza o 
społeczeństwie, geografia, 
filozofia, fizyka, chemia, 
biologia,  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 40%  waga = 15%  waga = 10% waga = 35% 

*Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z**:  
łacina, greka klasyczna, 
polityka, historia, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
geografia, język obcy 
nowożytny, informatyka, 
filozofia, chemia, fizyka, 
biologia 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 40% waga = 15% waga = 10% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z**:  
łacina, greka klasyczna, 
informatyka, historia, 
sztuka, muzyka, ekonomia, 
geografia, język obcy 
nowożytny, filozofia, 
chemia, fizyka, biologia  

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 40% 
 
waga = 15% 
 

waga = 10% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z**:  
język łaciński, greka 
klasyczna, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, język obcy 
nowożytny, filozofia, 
chemia, fizyka, biologia, 
informatyka 

 

waga = 40% 
 
waga = 15% 
 

waga = 10% waga = 35% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego. 
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2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 
 
Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem wydanymi za granicą (tj. świadectwem zagranicznym, 
dyplomem Matury Międzynarodowej, dyplomem Matury Europejskiej) nieposiadający dokumentu 
honorowanego na UW potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 
przystępują dodatkowo do sprawdzianu znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. Sprawdzian zostanie przeprowadzony zdalnie za pomocą platformy Kampus. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.  
 

1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata lub magistra, będący absolwentami 
Kolegium MISH UW lub innych studiów MISH w Polsce przechodzą postępowanie 
kwalifikacyjne polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów.  
 

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) 
przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz 
rozmowy kompetencyjnej.  
O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej 
przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Zgłoszone tematy nie mogą 
powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy dyplomowej.  
Komisja kwalifikacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny 
przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań 
dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy 
z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują 
drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. 
 

3. Kandydaci wymienieni w pkt. 1 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów mogą 
otrzymać maksymalnie 70 pkt.  
Zasada przeliczania ocen na dyplomie studiów wyższych jest następująca:  
ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 70 punktów,  
ocena bardzo dobry – 60 punktów,  
ocena dobry plus – 50 punktów  
ocena dobry – 40 punktów,  
ocena dostateczny plus – 30 punktów  
ocena dostateczny – 20 punktów.  
 
Na pierwszy rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, 
którzy otrzymali największą liczbę punktów z postępowania rekrutacyjnego, w zależności od 
miejsca na liście rankingowej.  
 

4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz 
sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać maksymalnie 70 
punktów, przy czym:  

 z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 35 punktów  

 ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 35 punktów.  
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Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca:  
ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 35 punktów,  
ocena bardzo dobry – 30 punktów,  
ocena dobry plus – 25 punktów  
ocena dobry – 20 punktów,  
ocena dostateczny plus – 15 punktów  
ocena dostateczny – 10 punktów.  
 
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen 
na dyplomie oraz z rozmowy kompetencyjnej. Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może 
uzyskać maksymalnie 35 punktów. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z rozmowy 
kompetencyjnej daje zerowy wynik w punktacji łącznej. Na I rok studiów II stopnia w Kolegium 
MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu 
etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej. 
 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
W trakcie rozmowy kompetencyjnej prowadzonej wyłącznie w języku polskim kandydaci, którzy nie 
posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, będą 
mieli możliwość potwierdzenia przed Komisją swoich kompetencji do studiowania w języku polskim. 
W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 
 

3. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium  
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie na kierunku psychologia (Psychology), studia 
pierwszego stopnia na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, chemia 
medyczna, filozofia, fizyka, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, 
gospodarka przestrzenna, informatyka, International Studies in Philosophy, kognitywistyka, 
matematyka, ochrona środowiska, socjologia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat (psychologia); 3,5 roku (geologia stosowana); 3 lata (pozostałe kierunki) 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2020 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  
do wyboru z: 
biologia, 
chemia, 
matematyka, 
geografia, 
fizyka/ fizyka  
i astronomia, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wybrać dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka jak jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. hiszpański, 
j. niemiecki, 
j. rosyjski, 
j. włoski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  
do wyboru z: 
biologia, 
chemia, 
matematyka, 
geografia, 
fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
 

waga = 10%  waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wybrać dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka jak jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A* 

albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  
do wyboru z: 
biologia, 
chemia, 
matematyka, 
geografia, 
fizyka, 
informatyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga =20% waga = 10% waga = po 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Matematykę na poziomie wyższym (HL) można wybrać dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka jak jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  
do wyboru z: 
biologia, 
chemia, 
matematyka, 
geografia, 
fizyka, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wybrać dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka jak jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  
do wyboru z: 
biologia 
chemia 
matematyka 
geografia 
fizyka 
informatyka 

 

waga = 10% waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Matematykę na poziomie wyższym można wybrać dwukrotnie w kolumnie 2 i 4. 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka jak jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 

4. Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, 
biotechnologia, chemia (Chemistry), chemia stosowana (rekrutacja semestr letni), filozofia, 
fizyka, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana (rekrutacja na semestr letni), 
gospodarka przestrzenna, informatyka, kognitywistka (Cognitive Science), matematyka, 
ochrona środowiska, Physics (Studies in English), socjologia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 1,5 roku (chemia stosowana) lub 2 lata (pozostałe kierunki)  
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci ustalają kierunek podstawowy i muszą spełnić wymagania stawiane na tym kierunku.  
O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub równoważne.  
1. Wymagania rekrutacyjne na kierunek podstawowy 
Kandydaci muszą spełniać wymagania rekrutacyjne określone dla wybranego kierunku studiów.  
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2. Wymagania rekrutacyjne dodatkowe 
Kandydaci muszą wylegitymować się 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy (prowadzonych 
przez K MISMaP). 

a) Kandydaci w celu potwierdzenia uzyskania 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy 
mają obowiązek wczytania do systemu IRK karty przebiegu studiów w terminie rejestracji na 
ww. kierunek studiów. 

b) Kandydaci, którzy nie mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy 
(prowadzonych przez UW w ramach K MISMaP) zdają egzamin wstępny na dowolnie 
wybranym kierunku spośród wymienionych w poziomie kształcenia oprócz podstawowego. 
Jeśli kandydat w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym uzyska 
ocenę negatywną, to jest skreślony z listy kandydatów. 

Sposób obliczania punktów 

Listę rankingową ustala się według wzoru:  

W=P+D 

gdzie:  

P – liczba punktów za rekrutację na kierunku podstawowym 

D – liczba punktów za rekrutację na kierunku dodatkowym 

W przypadku, gdy kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie średniej ocen 
„S” ze studiów licencjackich, to P = S. 

Jeżeli kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie egzaminu i E jest oceną z 
tego egzaminu w skali od 3 do 5, to P = 0.8×E. 

Jeżeli wynik egzaminu „E” jest podany w postaci liczby punktów, to P = (4×E)/M, gdzie M jest 
maksymalna liczbą punktów do zdobycia. 

W przypadku kandydatów będących absolwentami K MISMaP D = 1. 

W pozostałych przypadkach D = 0.2×e, gdzie e jest oceną (w skali od 3 do 5) z postępowania 
kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym. 

Jeśli wynik egzaminu „E” jest podany w postaci liczby punktów, to P = E/M, gdzie M jest maksymalną 
liczbą punktów do zdobycia. 

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia przez K MISMaP kandydat składa wymagane 
dokumenty w wyznaczonym terminie w sekretariacie K MISMaP. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, 
dotyczy to również kwestii sprawdzenia znajomości języka, w jakim prowadzone są studia na danym 
kierunku. 
 


