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Poz. 123 
UCHWAŁA NR 513 

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

z dnia 16 maja 2012 r. 
 

w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez pods tawowe jednostki  
organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na prowadzenie przez podstawowe jednostki organizacyjne 

Uniwersytetu Warszawskiego kierunków studiów zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 
 

 
Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow 



wieczorowe zaoczne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Wydział Biologii 
(Faculty of Biology) Biologia (Biology) obszar nauk 

przyrodniczych Biologia (Biology) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

biologia komórki i organizmu 
(Biology of the cell and 
organism) 

ekologia (Ecology)

3 Wydział Biologii 
(Faculty of Biology)

Biotechnologia 
(Biotechnology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
techniczne

Biotechnologia 
(Biotechnology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

biotechnologia molekularna 
(Molecular biology)

mikrobiologia stosowana 
(Applied microbiology)

biotechnologia medyczna 
(Medical biotechnology) 

+ + -

4 Biotechnologia 
(Biotechnology) ogólnoakademicki 2 + + -

Czas 
trwania 

studiów w 
latach

Studia 
stacjonarne

Lp.

Załącznik 
do uchwały nr 513 Senatu UW z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie kierunków 

studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne  na
Uniwersytecie Warszawskim 

Forma studiów

Studia niestacjonarneJednostka 
organizacyjna 

prowadząca studia
Obszar kształcenia Nowa nazwa kierunku 

studiów Specjalność Profil kształceniaPoprzednia nazwa 
kierunku studiów

Wydział Biologii 
(Faculty of Biology)

Poziom 
kształcenia

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
techniczne

Biotechnologia 
(Biotechnology)

drugiego 
stopnia

Biologia (Biology) drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 22 Wydział Biologii 

(Faculty of Biology) Biologia (Biology) obszar nauk 
przyrodniczych

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONYCH PRZEZ PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5 Wydział Biologii 
(Faculty of Biology)

Ochrona Środowiska
(Environmental 
protection)

obszar nauk 
przyrodniczych

Ochrona Przyrody (Nature 
conservation) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

6

Wydział Biologii              
wspólnie z                   
Wydziałem Chemii          
i Wydziałem 
Zarządzania (Faculty of 
Biology jointly with 
Faculty of Chemistry 
and Faculty of 
Management)

Makrokierunek 
Zarządzanie 
Środowiskiem
(Environmental 
management)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
społeczne

 Zarządzanie Środowiskiem 
(Environmental management) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

7

Wydział Biologii              
wspólnie z                   
Wydziałem Chemii          
i Wydziałem 
Zarządzania (Faculty of 
Biology jointly with 
Faculty of Chemistry 
and Faculty of 
Management)

Makrokierunek 
Zarządzanie 
Środowiskiem
(Environmental 
management)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
społeczne

Environmental management 
(Zarządzanie Środowiskiem) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

8 Wydział Chemii 
(Faculty of Chemistry) Chemia (Chemistry) obszar nauk ścisłych Chemia (Chemistry) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

9 Wydział Chemii 
(Faculty of Chemistry) Chemia (Chemistry) obszar nauk ścisłych Chemia (Chemistry) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

10 Wydział Chemii 
(Faculty of Chemistry) Chemia (Chemistry) obszar nauk ścisłych Chemistry (Chemia) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

11

Wydział Chemii 
wspólnie z Wydziałem 
Fizyki (Faculty of 
Chemistry jointly with 
Faculty of Physics)

Makrokierunek 
Energetyka i Chemia 
Jądrowa
(Nuclear power 
engineering and nuclear 
chemistry)

obszar nauk ścisłych
Energetyka i Chemia Jądrowa 
(Nuclear power engineering 
and nuclear chemistry)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

12

Wydział Chemii 
wspólnie z Wydziałem 
Fizyki (Faculty of 
Chemistry jointly with 
Faculty of Physics)

Makrokierunek 
Energetyka i Chemia 
Jądrowa
(Nuclear power 
engineering and nuclear 
chemistry)

obszar nauk ścisłych
Energetyka i Chemia Jądrowa 
(Nuclear power engineering 
and nuclear chemistry)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

13

Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych (Faculty 
of Journalism and 
Political Science)

dziennikarska (Journalism)

public relations i marketing 
medialny (Public relations and 
media marketing)

fotografia prasowa reklamowa 
i wydawnicza (Journalism, 
advertising 
and press photography)

+

Dziennikarstwo i 
Komunikacja Społeczna 
(Journalism 
and social 
communication)

14 Instytut Dziennikarstwa 
(Institute of Journalism)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 
społeczne i nauki 
humanistyczne

Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna (Journalism 
and social communication)

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + +

3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

dziennikarska (Journalism) +

public relations i marketing 
medialny (Public relations and 
media marketing)

-

fotografia prasowa, 
reklamowa i wydawnicza 
(Journalism, advertising 
and press photography)

-

dokumentalistyka 
(Documentary film making) -

16

Instytut Nauk 
Politycznych (Institute 
of Political Science)

Politologia (Political 
science) obszar nauk społecznych Politologia (Political science) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

marketing i doradztwo 
polityczne (Marketing and 
political counseling)

studia europejskie (European 
studies)

administracja publiczna 
(Public administration)

18

Instytut Nauk 
Politycznych (Institute 
of Political Science)

Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne (Internal 
security)

obszar nauk społecznych Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
(Internal security) nie ma pierwszego 

stopnia praktyczny 3 + + +

+ +

2 +Politologia (Political 
science)17

Instytut Nauk 
Politycznych (Institute 
of Political Science) obszar nauk społecznych Politologia (Political science)

15 Instytut Dziennikarstwa 
(Institute of Journalism)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 
społeczne i nauki 
humanistyczne

Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna (Journalism 
and social communication)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2

Dziennikarstwo i 
Komunikacja Społeczna 
(Journalism 
and social 
communication)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki + +

4



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

19

Instytut Nauk 
Politycznych (Institute 
of Political Science)

Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne (Internal 
security)

obszar nauk społecznych Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
(Internal security) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

20

Instytut Polityki 
Społecznej (Institute 
of Social Policy)

Polityka Społeczna 
(Social policy) obszar nauk społecznych Polityka Społeczna (Social 

policy) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

21

Instytut Polityki 
Społecznej (Institute 
of Social Policy)

Polityka Społeczna 
(Social policy) obszar nauk społecznych Polityka Społeczna (Social 

policy) nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

22

Instytut Polityki 
Społecznej (Institute 
of Social Policy)

Nauki o Rodzinie (Family 
sciences)

obszar nauk 
humanistycznych

Nauki o Rodzinie (Family 
sciences)

doradca i asystent rodziny 
(Family counselor 
and assistant)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

23

Instytut Polityki 
Społecznej (Institute 
of Social Policy)

Nauki o Rodzinie (Family 
sciences)

obszar nauk 
humanistycznych

Nauki o Rodzinie (Family 
sciences)

specjalista ds. polityki 
rodzinnej i koordynator pieczy 
zastępczej (Expert on family 
policy and foster care 
coordinator)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

24

Instytut Stosunków 
Międzynarodowych 
(Institute 
of International 
Relations)

Stosunki 
Międzynarodowe 
(International relations)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 
społeczne i nauki 
humanistyczne

Stosunki Międzynarodowe 
(International relations) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

25

Instytut Stosunków 
Międzynarodowych 
(Institute 
of International 
Relations)

Stosunki 
Międzynarodowe 
w języku angielskim
(International relations)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 
społeczne i nauki 
humanistyczne

Undergraduate programme in 
international relations 
(Stosunki Międzynarodowe -
Perspektywa Europejska)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 - + -
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

integracja i stosunki 
zewnętrzne Unii Europejskiej 
(European integration and 
external relations of the 
European Union)

biznes i polityka Indii (India 
business and politics)

bezpieczeństwo i studia 
strategiczne (Security and 
strategic studies)

dyplomacja współczesna 
(Contemporary diplomacy)

studia pozaeuropejskie (Non-
European studies) 

studia wschodnioazjatyckie 
(East-Asian studies)

międzynarodowa polityka 
handlowa (International trade 
policy)

27

Katedra Europeistyki 
(Department 
of European Studies)

Europeistyka
(European studies) obszar nauk społecznych

Europeistyka w Zakresie 
Europejskich Procesów 
Integracyjnych (European 
studies in the range of 
european integration 
processes)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

28

Katedra Europeistyki 
(Department 
of European Studies)

Europeistyka
(European studies) obszar nauk społecznych

Europeistyka w Zakresie 
Realizacji Polityk Unii 
Europejskiej (European 
studies in the range of the 
realization of the politics of 
European Union)

nie ma pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + + -

+ + +26

Instytut Stosunków 
Międzynarodowych 
(Institute 
of International 
Relations)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 
społeczne i nauki 
humanistyczne

Stosunki Międzynarodowe 
(International relations)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2

Stosunki 
Międzynarodowe 
(International relations)

6



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

29

Katedra Europeistyki 
(Department 
of European Studies)

Europeistyka
(European studies) obszar nauk społecznych

Europeistyka w Zakresie 
Europejskich Procesów 
Integracyjnych (European 
studies in the range of 
european integration 
processes)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

30

Wydział Filozofii i 
Socjologii (Faculty of 
Philosophy and 
Sociology) 

31 Instytut Filozofii (Institute 
of Philosophy) Filozofia (Philosophy) obszar nauk 

humanistycznych Filozofia (Philosophy) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

32 Instytut Filozofii (Institute 
of Philosophy) Filozofia (Philosophy) obszar nauk 

humanistycznych Filozofia (Philosophy) nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

33 Instytut Filozofii (Institute 
of Philosophy) Filozofia (Philosophy) obszar nauk 

humanistycznych Philosophy (Filozofia)

Philosophy of being, cognition 
and value (filozofia bytu, 
poznania 
i wartości) 

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

34 Instytut Filozofii (Institute 
of Philosophy) Filozofia (Philosophy) obszar nauk 

humanistycznych Philosophy (Filozofia)

Philosophy of being, cognition 
and value (filozofia bytu, 
poznania 
i wartości) 

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + -

35 Instytut Socjologii 
(Institute of Sociology) Socjologia (Sociology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 
społeczne i nauki 
humanistyczne

Socjologia (Sociology) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

36 Instytut Socjologii 
(Institute of Sociology) Socjologia (Sociology) obszar nauk społecznych Socjologia (Sociology) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + +
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

37 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics)

38 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics) Astronomia (Astronomy) obszar nauk ścisłych Astronomia (Astronomy)

dwie ścieżki kształcenia: 
standardowa i indywidualna 
(Two learning paths: standard 
and individual)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

39 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics) Astronomia (Astronomy) obszar nauk ścisłych Astronomia (Astronomy) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

40 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics) Fizyka (Physics)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki ścisłe, 
nauki przyrodnicze, nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Fizyka (Physics) nauczycielska (Physics 
education)

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + - -

41 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics) Fizyka (Physics) obszar nauk ścisłych Fizyka (Physics)

dwie ścieżki kształcenia: 
standardowa i indywidualna 
(Two learning paths: standard 
and individual)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

fizyka teoretyczna 
(Theoretical physics)

matematyczne i komputerowe 
modelowanie procesów 
fizycznych (Mathematical and 
computer modeling 
of physical processes)

fizyka materii 
skondensowanej i 
nanostruktur 
półprzewodnikowych (Physics 
of condensed matter and 
semiconductor devices)

8



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

metody rentgenowskie w 
fizyce materii 
skondensowanej (X-ray 
methods in condensed matter 
physics)

metody jądrowe fizyki ciała 
stałego (Nuclear methods 
of solid state physics)

optyka (Optics)

fizyka jądra i cząstek 
elementarnych (Nuclear and 
particle physics)

metody fizyki w ekonomii 
(ekonofizyka) (Methods of 
physics in economy)

fotonika (Photonics)

geofizyka (Geophysics) 

fizyka biomedyczna 
(Biomedical physics) 

biofizyka (Biophysics)

nauczanie i popularyzacja 
fizyki (Physics teaching and 
popularization)

43

Wydział Fizyki wspólnie z 
Wydziałem Chemii 
(Faculty of Physics 
jointly with Faculty of 
Chemistry)

Makrokierunek Inżynieria 
Nanostruktur
(Nanostructure 
engineering)

obszar nauk ścisłych Inżynieria Nanostruktur 
(Nanostructure engineering) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

ogólnoakademickiWydział Fizyki (Faculty 
of Physics) obszar nauk ścisłych Fizyka (Physics)Fizyka (Physics) drugiego 

stopnia 2 + - -42
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

44

Wydział Fizyki wspólnie z 
Wydziałem Chemii 
(Faculty of Physics 
jointly with Faculty of 
Chemistry)

Makrokierunek Inżynieria 
Nanostruktur
(Nanostructure 
engineering)

obszar nauk ścisłych Inżynieria Nanostruktur 
(Nanostructure engineering) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

fizyka medyczna (Medical 
physics)

neuroinformatyka 
(Neuroinformatics) 

biofizyka molekularna 
(Molecular biophysics)

projektowanie molekularne i 
bioinformatyka (Molecular 
design 
and bioinformatics)

46 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics)

Zastosowania Fizyki w 
Biologii i Medycynie 
(Applications 
of physics 
in biology 
and medicine)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki ścisłe, 
nauki przyrodnicze, nauki 

medyczne i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 

kulturze fizycznej i nauki 
techniczne

Zastosowania Fizyki w Biologii 
i Medycynie (Applications 
of physics in biology 
and medicine)

optyka okularowa i optometria 
(Ophthalmic optics and 
optometry)

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + - -

fizyka medyczna (Medical 
physics)

neuroinformatyka 
(Neuroinformatics) 

biofizyka molekularna 
(Molecular biophysics)

projektowanie molekularne i 
bioinformatyka (Molecular 
design 
and bioinformatics)

Zastosowania Fizyki w 
Biologii i Medycynie 
(Applications 
of physics 
in biology 
and medicine)

Zastosowania Fizyki w 
Biologii i Medycynie 
(Applications 
of physics 
in biology 
and medicine)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki ścisłe, 
nauki przyrodnicze, nauki 

medyczne i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 

kulturze fizycznej

Zastosowania Fizyki w Biologii 
i Medycynie (Applications 
of physics in biology 
and medicine)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + -45

47 Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics)

Wydział Fizyki (Faculty 
of Physics)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki ścisłe, 
nauki przyrodnicze, nauki 

medyczne i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 

kulturze fizycznej 

Zastosowania Fizyki w Biologii 
i Medycynie (Applications 
of physics in biology 
and medicine)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

-
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

48

Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych 
(Faculty of Geography 
and Regional Studies)

Geografia (Geography)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
społeczne

Geografia (Geography) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 - - +

geografia fizyczna (Physical 
geography)

geografia ekonomiczna 
(Economic geography)

geografia regionalna 
(Regional geography)

kartografia (Cartography)

geoinformatyka 
(Geoinformatics)

50

Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych 
(Faculty of Geography 
and Regional Studies)

Geografia (Geography)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
społeczne

Geografia (Geography) turystyka (Tourism) drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 - - +

51

Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych 
(Faculty of Geography 
and Regional Studies)

Gospodarka 
Przestrzenna (Spacial 
management) obszar nauk społecznych

Gospodarka Przestrzenna 
(Spacial management) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

52

Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych 
(Faculty of Geography 
and Regional Studies)

Gospodarka 
Przestrzenna (Spacial 
management) obszar nauk społecznych

Gospodarka Przestrzenna 
(Spacial management) 

planowanie strategiczne 
rozwoju regionalnego i 
lokalnego (Strategic planning 
of regional and local 
development)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

53

Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych 
(Faculty of Geography 
and Regional Studies)

Gospodarka 
Przestrzenna (Spacial 
management) obszar nauk społecznych

Gospodarka Przestrzenna 
(Spacial management) 

urbanistyka i regionalistyka 
(Urban planning and regional 
studies)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

Geografia (Geography)49

Wydział Geografii i 
Studiów Regionalnych 
(Faculty of Geography 
and Regional Studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
społeczne

Geografia (Geography) drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

54 Wydział Geologii 
(Faculty of Geology) Geologia (Geology) obszar nauk 

przyrodniczych Geologia (Geology) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

55 Wydział Geologii 
(Faculty of Geology)

Geologia Stosowana 
(Applied geology)

obszar nauk 
przyrodniczych

Geologia Stosowana (Applied 
geology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3,5 + - -

geologia inżynierska 
(Engineering geology) 

hydrogeologia (Hydrogeology)

ochrona środowiska 
(Envioronment protection)

geologia klimatyczna (Climate 
geology)

tektonika i kartografia 
geologiczna (Tectonics and 
geological cartography)

geologia stratygraficzna i 
sedymentologia (Stratigraphic 
geology 
and sedimentology)

paleontologia (Paleontology)

geologia złożowa i 
gospodarcza (Ore and 
economic geology)

geochemia, minerologia i 
petrologia (Geochemistry, 
mineralogy and petrology)

Geologia (Geology) drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +56 Wydział Geologii 

(Faculty of Geology)
obszar nauk 

przyrodniczych Geologia (Geology) - -
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57 Wydział Historyczny 
(Faculty of History) 

58 Instytut Archeologii 
(Institute of Archaeology)

Archeologia 
(Archaeology)

obszar nauk 
humanistycznych Archeologia (Archaeology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

59 Instytut Archeologii 
(Institute of Archaeology)

Archeologia 
(Archaeology)

obszar nauk 
humanistycznych Archeologia (Archaeology) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

60 Instytut Archeologii 
(Institute of Archaeology)

Archeology 
(Archaeologia)

obszar nauk 
humanistycznych Archaeology (Archeologia) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

61 Instytut Archeologii 
(Institute of Archaeology)

Archeology 
(Archaeologia)

obszar nauk 
humanistycznych Archaeology (Archeologia) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

62

Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych (Institute 
of Information 
and Book Studies)

Informacja Naukowa i 
Bibliotekoznawstwo 
(Scientific information 
and library studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Informacja Naukowa i 
Bibliotekoznawstwo (Scientific 
information and library 
studies)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

63

Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych (Institute 
of Information 
and Book Studies)

Informacja Naukowa i 
Bibliotekoznawstwo 
(Scientific information 
and library studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Informacja Naukowa i 
Bibliotekoznawstwo (Scientific 
information and library 
studies)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

64 Instytut Historyczny 
(Institute of History) Historia (History) obszar nauk 

humanistycznych Historia (History) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + +
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65 Instytut Historyczny 
(Institute of History) Historia (History) obszar nauk 

humanistycznych Historia (History) nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

66

Instytut Historii Sztuki 
(Institute 
of Art History)

Historia Sztuki (History of 
art)

obszar nauk 
humanistycznych Historia Sztuki (History of art) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

67

Instytut Historii Sztuki 
(Institute 
of Art History)

Historia Sztuki (History of 
art)

obszar nauk 
humanistycznych Historia Sztuki (History of art) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

68 Instytut Muzykologii 
(Institute of Musicology)

Muzykologia 
(Musicology)

obszar nauk 
humanistycznych Muzykologia (Musicology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

69 Instytut Muzykologii 
(Institute of Musicology)

Muzykologia 
(Musicology)

obszar nauk 
humanistycznych Muzykologia (Musicology) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

70

Instytut Etnologii i 
Antropologii Kulturowej 
(Institute of Ethnology 
and Cultural 
Anthropology)

Etnologia
(Ethnology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Etnologia i Antropologia 
Kulturowa (Ethnology and 
cultural anthropology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

71

Instytut Etnologii i 
Antropologii Kulturowej 
(Institute of Ethnology 
and Cultural 
Anthropology)

Etnologia
(Ethnology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Etnologia i Antropologia 
Kulturowa (Ethnology and 
cultural anthropology) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + -
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72
Wydział Lingwistyki 
Stosowanej (Faculty of 
Applied Linguistics)

73

Instytut Lingwistyki 
Stosowanej (Institute 
of Applied Linguistics)

Filologia
(Philology), specjalność - 
lingwistyka stosowana 
(Applied linguistics)

obszar nauk 
humanistycznych

Lingwistyka Stosowana - 
Translatoryka - 
Glottodydaktyka (Applied 
linguistics - translation studies -
methodology of foreign 
language teaching)

nauczycielska i 
tłumaczeniowa (Foreign 
language teaching and 
translation)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

74

Instytut Lingwistyki 
Stosowanej (Institute 
of Applied Linguistics)

Filologia
(Philology), specjalność - 
lingwistyka stosowana 
(Applied linguistics)

obszar nauk 
humanistycznych

Lingwistyka stosowana - 
Translatoryka - 
Glottodydaktyka (Applied 
linguistics - translation studies -
methodology of foreign 
language teaching)

nauczycielska i 
tłumaczeniowa (Foreign 
language teaching and 
translation)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

75

Instytut Lingwistyki 
Stosowanej (Institute 
of Applied Linguistics)

Filologia
(Philology), specjalność - 
lingwistyka stosowana 
(Applied linguistics)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia - Translatoryka - 
Glottodydaktyka (Philology - 
translation studies - 
methodology of foreign 
language teaching)

nauczycielska (Foreign 
language teaching)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2,5 - - +

nauczycielska i 
tłumaczeniowa (Foreign 
language teaching and 
translation)

tłumaczeniowa (Translation)

-76

Instytut Lingwistyki 
Stosowanej (Institute 
of Applied Linguistics)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia - Translatoryka - 
Glottodydaktyka  (Philology - 
translation studies - 
methodology of foreign 
language teaching)

Filologia
(Philology), specjalność -
lingwistyka stosowana 
(Applied linguistics)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 3 - +
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literaturoznawstwo (Literary 
studies)

językoznawstwo (Linguistics)

literaturoznawstwo (Literary 
studies)

językoznawstwo (Linguistics)

79

Instytut Kulturologii i 
Lingwistyki 
Antropocentrycznej 
(Instytute of 
Anthropocentric 
Linguistics and 
Culturology)

Filologia
(Philology), specjalność -
tłumaczenie 
specjalistyczne 
(Languages for specific 
purposes - translation 
and interpreting)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Lingwistyka Stosowana 
(Applied linguistics)

tłumaczenie specjalistyczne 
(Specialised translation)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

80

Instytut Kulturologii i 
Lingwistyki 
Antropocentrycznej 
(Instytute of 
Anthropocentric 
Linguistics and 
Culturology)

Filologia
(Philology), specjalność -
tłumaczenie 
specjalistyczne 
(Languages for specific 
purposes - translation 
and interpreting)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Lingwistyka Stosowana 
(Applied linguistics)

tłumaczenie specjalistyczne 
(Specialised translation)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 - + -

81

Instytut Kulturologii i 
Lingwistyki 
Antropocentrycznej 
(Instytute of 
Anthropocentric 
Linguistics and 
Culturology)

Filologia
(Philology), specjalność -
tłumaczenie 
specjalistyczne 
(Languages for specific 
purposes - translation 
and interpreting)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Lingwistyka Stosowana 
(Applied linguistics)

tłumaczenie specjalistyczne 
(Specialised translation)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

+-

2 +

ogólnoakademicki 3 +

78

Instytut Rusycystyki 
(Institute 
of Russian Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Rosyjska (Russian 
studies) 

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia rosyjska
(Russian studies)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Rosyjska (Russian 
studies) Filologia

(Philology), specjalność - 
filologia rosyjska
(Russian studies)

pierwszego 
stopnia77

Instytut Rusycystyki 
(Institute 
of Russian Studies)

+-
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literaturoznawstwo (Literature 
studies)

językoznawstwo (Language 
studies)

literaturoznawstwo (Literature 
studies)

językoznawstwo (Language 
studies)

84

Katedra Ukrainistyki 
(Institute 
of Ukrainian Studies)

Filologia
(Philology), specjalność -
filologia ukraińska
(Ukrainian studies) 

obszar nauk 
humanistycznych

Ukrainistyka (Ukrainian 
studies) 

ukrainistyka z językiem 
rosyjskim i angielskim 
(Ukrainian studies with 
russian and english language)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

85

Katedra Ukrainistyki 
(Institute 
of Ukrainian Studies)

Filologia
(Philology), specjalność -
filologia ukraińska
(Ukrainian studies) 

obszar nauk 
humanistycznych

Ukrainistyka (Ukrainian 
studies) 

ukrainistyka z językiem 
rosyjskim i angielskim 
(Ukrainian studies with 
russian and english language)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

86

Katedra Studiów 
Interkulturowych Europy 
Środkowo - Wschodniej 
(Department 
of Central & East 
European 
Intercultural Studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural Studies), 
specjalność -
kulturoznawstwo Europy 
Środkowo-Wschodniej 
(Inter-Cultural studies 
of Central and Eastern 
Europe)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo Europy 
Środkowo -Wschodniej (Inter-
Cultural studies 
of Central and Eastern 
Europe)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

+

83

Katedra Białorutenistyki 
(Institute 
of Belarusian Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Białoruska 
(Belarusian philology)

Filologia
(Philology), specjalność -
filologia białoruska 
(Belarusian studies)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +

82

Katedra Białorutenistyki 
(Institute 
of Belarusian Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Białoruska 
(Belarusian philology)

Filologia
(Philology), specjalność -
filologia białoruska 
(Belarusian studies)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 - -

- -
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87

Katedra Studiów 
Interkulturowych Europy 
Środkowo - Wschodniej 
(Department 
of Central & East 
European 
Intercultural Studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural Studies), 
specjalność - 
kulturoznawstwo Europy 
Środkowo-Wschodniej 
(Inter-Cultural studies 
of Central and Eastern 
Europe)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo Europy 
Środkowo -Wschodniej (Inter-
Cultural studies 
of Central and Eastern 
Europe)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

nie ma

zastosowania matematyki 
(Applications of mathematics)

matematyka ogólna (General 
mathematics)

matematyka stosowana 
(Applied mathematics)

metody matematyczne w 
finansach (Mathematical 
methods in finances)

metody matematyczne w 
ubezpieczeniach 
(Mathematical methods in 
insurance)

nauczanie matematyki 
(Mathematics teaching) 

90

Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
(Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanics)

Informatyka (Informatics) obszar nauk ścisłych Informatyka (Informatics) nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

89

Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
(Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanics)

obszar nauk ścisłych Matematyka (Mathematics)Matematyka 
(Mathematics)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +

3 +88

Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
(Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanics)

obszar nauk ścisłych Matematyka (Mathematics)Matematyka 
(Mathematics)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki

-

- -

-
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91

Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
(Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanics)

Informatyka (Informatics) obszar nauk ścisłych Informatyka (Informatics) nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

92

Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
wspólnie z Wydziałem 
Biologii i Wydziałem 
Fizyki (Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanics jointly 
with Faculty of Biology 
and Faculty of Physics)

Makrokierunek 
Bioinformatyka 
i Biologia Systemów
(Bioinformatics 
and systems biology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki ścisłe i 

nauki przyrodnicze

Bioinformatyka i Biologia 
Systemów (Bioinformatics 
and systems biology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

93

Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
wspólnie z Wydziałem 
Biologii i Wydziałem 
Fizyki (Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanics jointly 
with Faculty of Biology 
and Faculty of Physics)

Makrokierunek 
Bioinformatyka 
i Biologia Systemów
(Bioinformatics 
and systems biology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki ścisłe i 

nauki przyrodnicze

Bioinformatyka i Biologia 
Systemów (Bioinformatics 
and systems biology) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

ekonomia przedsiębiorstwa 
(Business economics)

ekonomia międzynarodowa 
(International economics)

ekonomia sektora 
publicznego  (Public sector 
economy)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 +94

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

obszar nauk społecznych Ekonomia (Economics)Ekonomia  (Economics) + -
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ekonomia przedsiębiorstwa 
(Business economics)

ekonomia międzynarodowa 
(International economics)

ekonomia sektora 
publicznego (Public sector 
economy)

96

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Ekonomia (Economics) obszar nauk społecznych Ekonomia (Economics) nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 - - +

97

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Ekonomia (Economics) obszar nauk społecznych Economics (Ekonomia) International economics 
(ekonomia międzynarodowa)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

98

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Informatyka i 
Ekonometria (Informatics 
and econometrics) obszar nauk społecznych

Informatyka i Ekonometria 
(Informatics 
and econometrics) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

99

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Informatyka i 
Ekonometria (Informatics 
and econometrics) obszar nauk społecznych

Informatyka i Ekonometria 
(Informatics 
and econometrics) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + -

100

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Finanse 
i Rachunkowość
(Finance 
and accounting)

obszar nauk społecznych
Finanse, Inwestycje i 
Rachunkowość (Finance, 
investments and accounting)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

101

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Finanse 
i Rachunkowość
(Finance 
and accounting)

obszar nauk społecznych
Finanse, Inwestycje i 
Rachunkowość (Finance, 
investments and accounting)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + -

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +95

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

obszar nauk społecznych Ekonomia (Economics)Ekonomia (Economics) + -
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102

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
(Faculty of Economic 
Sciences)

Finanse 
i Rachunkowość
(Finance 
and accounting)

obszar nauk społecznych
Finance, investments and 
accounting (Finanse, 
Inwestycje i Rachunkowość)

quantitative finance (Finanse 
ilościowe)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

103

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
wspólnie z Wydziałem 
Zarządzania (Faculty of 
Economic Sciences 
jointly with Faculty of 
Management)

Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno-
Menedżerskie
(Inter-Departmental 
programme in economics 
and management)

obszar nauk społecznych

Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno - Menedżerskie 
(Inter - Faculty economic -
managerial studies)

dla ekonomii: menedżerska 
(Specialty: management)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

104

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
wspólnie z Wydziałem 
Zarządzania (Faculty of 
Economic Sciences 
jointly with Faculty of 
Management)

Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno-
Menedżerskie
(Inter-Departmental 
programme in economics 
and management)

obszar nauk społecznych

Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno - Menedżerskie 
(Inter - Faculty economic -
managerial studies)

dla zarządzania: ekonomiczna 
(Specialty: economics)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

105

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
wspólnie z Wydziałem 
Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 
(Faculty of Economic 
Sciences jointly with 
Faculty of 
Mathematics, 
Informatics 
and Mechanic)

Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno-
Matematyczne
(Inter-Departmental 
programme in economics 
and mathematics)

obszar nauk społecznych

Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno - Matematyczne 
(MSEMat) (Inter - Faculty 
economic - mathematical 
studies)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -
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106

Wydział Neofilologii 
(Faculty 
of Modern Languages) 

anglistyka (English studies)

germanistyka (German 
studies)

romanistyka (French studies)

iberystyka - j. hiszpański 
(Spanish studies - Spanish)

iberystyka - j. portugalski 
(Spanish studies - 
Portuguese) 

italianistyka (Italian studies)

anglistyka (English studies)

germanistyka (German 
studies)

romanistyka (French studies)

iberystyka - j. hiszpański 
(Spanish studies - Spanish)

iberystyka - j. portugalski 
(Spanish studies - 
Portuguese) 

italianistyka (Italian studies)

Studia Filologiczno - 
Kulturoznawcze (Foreign 
language and cultural studies)

+

+

+

+

ogólnoakademicki 4

ogólnoakademicki 2

Makrokierunek 
Filologiczno-
Kulturoznawczy
(Combination major 
in cultural and 
philological studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Studia Filologiczno - 
Kulturoznawcze (Foreign 
language and cultural studies)

drugiego 
stopnia108

107

Wydział Neofilologii 
(Faculty 
of Modern Languages) 

obszar nauk 
humanistycznych

pierwszego 
stopnia

Makrokierunek 
Filologiczno-
Kulturoznawczy
(Combination major 
in cultural and 
philological studies)

Wydział Neofilologii 
(Faculty 
of Modern Languages) 

-

-
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109

Instytut Anglistyki 
(Institute 
of English Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia angielska 
(English studies)  

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Angielska (English 
studies)  nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

110

Instytut Anglistyki 
(Institute 
of English Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia angielska 
(English studies)  

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Angielska (English 
studies)  nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

111

Instytut Germanistyki 
(Institute 
of German Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia germańska 
(German studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Germanistyka (German 
studies) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

112

Instytut Germanistyki 
(Institute 
of German Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia germańska 
(German studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Germanistyka (German 
studies) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

113

Instytut Romanistyki 
(Institute 
of French Studies)

Filologia
(Philology), specjalność -
filologia romańska
(French studies) obszar nauk 

humanistycznych
Filologia Romańska (French 
studies) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

114

Instytut Romanistyki 
(Institute 
of French Studies)

Filologia
(Philology), specjalność -
filologia romańska
(French studies) obszar nauk 

humanistycznych
Filologia Romańska (French 
studies) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - +
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filologia ugrofińska - język 
węgierski (Finno - Ugrian 
philology - hungarian 
language)

filologia ugrofińska - język 
fiński (Finno - Ugrian 
philology - finnish language)

filologia ugrofińska - język 
węgierski (Finno - Ugrian 
philology - hungarian 
language)

filologia ugrofińska - język 
fiński (Finno - Ugrian 
philology - finnish language)

hiszpańska (Hispanic studies)

portugalska (Portuguese 
studies)

hiszpańska (Hispanic studies)

portugalska (Portuguese 
studies)

119

Katedra Italianistyki 
(Department 
of Italian Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia włoska
(Italian studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Włoska (Italian 
studies) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

120

Katedra Italianistyki 
(Department 
of Italian Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia włoska
(Italian studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Włoska (Italian 
studies) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

+

- -

-

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +118

Instytut Studiów 
Iberyjskich i 
Iberoamerykańskich 
(Institute of Iber and 
IberoAmerican Studies) 

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Iberyjska (Hispanic 
studies)

Filologia
(Philology), specjalność 
iberystyka 
(Iberian studies)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 +117

Instytut Studiów 
Iberyjskich i 
Iberoamerykańskich 
(Institute of Iber and 
IberoAmerican Studies) 

obszar nauk 
humanistycznych Iberystyka (Iberian studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność iberystyka 
(Iberian studies)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 1,5 +116

Katedra Hungarystyki 
(Department 
of Hungarian Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Ugrofińska (Finno - 
Ugrian philology)

Filologia
(Philology), specjalność- 
ugrofinistyka
(Finno-Ugrian studies)

115

Katedra Hungarystyki 
(Department 
of Hungarian Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Ugrofińska (Finno - 
Ugrian philology)

Filologia
(Philology), specjalność- 
ugrofinistyka
(Finno-Ugrian studies)

ogólnoakademicki 4 +pierwszego 
stopnia

+

+

-

-
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121

Wydział 
Orientalistyczny 
(Faculty 
of Oriental Studies)

afrykanistyka (African studies)

arabistyka (Arabic studies)

hebraistyka (Hebrew studies)

indologia (Indian studies)

iranistyka (Iranian studies)

japonistyka (Japanese 
studies)

koreanistyka (Korean studies)

kultura Wschodu 
Starożytnego - asyriologia 
(Culture of the Ancient Near 
East - assyriology)

kultura Wschodu 
Starożytnego - hetytologia 
(Culture of the Ancient Near 
East - hittitology)

kultura Wschodu 
Starożytnego - egiptologia 
(Culture of the Ancient Near 
East - egyptology)

mongolistyka i tybetologia 
(Mongolian and tibetan 
studies)   

sinologia (Chinese studies)

turkologia (Turkish studies)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 +122

Wydział Orientalistyczny 
(Faculty 
of Oriental Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Orientalistyka (Oriental 
studies)

Orientalistyka (Oriental 
studies) - -
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arabistyka (Arabic studies)

sinologia (Chinese studies)

japonistyka (Japanese 
studies)

afrykanistyka (African studies)

arabistyka (Arabic studies)

hebraistyka (Hebrew studies)

indologia (Indian studies)

iranistyka (Iranian studies)

japonistyka (Japanese 
studies)

koreanistyka (Korean studies)

kultura Wschodu 
Starożytnego - asyriologia 
(Culture of the Ancient Near 
East - assyriology)

kultura Wschodu 
Starożytnego - hetytologia 
(Culture of the Ancient Near 
East - ittitology)

kultura Wschodu 
Starożytnego - egiptologia 
(Culture of the Ancient Near 
East - egyptology)

mongolistyka i tybetologia 
(Mongolian and tibetan 
studies)   

sinologia (Chinese studies)

turkologia (Turkishs studies)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +124

Wydział Orientalistyczny 
(Faculty 
of Oriental Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Orientalistyka (Oriental 
studies)

Orientalistyka (Oriental 
studies)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 -123

Wydział Orientalistyczny 
(Faculty 
of Oriental Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Orientalistyka (Oriental 
studies)

Orientalistyka (Oriental 
studies)

- -

+ -
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arabistyka (Arabic studies)

sinologia (Chinese studies)

japonistyka (Japanese 
studies)

126

Studium Stosunków 
Międzykulturowych 
(Centre 
for Cross-cultural 
Relations)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - stosunki 
międzykulturowe 
(Inter-Cultural relations)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo Azji i Afryki 
(Asian and African cultural 
studies)

stosunki międzykulturowe 
(Cross -Cultural relations)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 - + -

127

Studium Stosunków 
Międzykulturowych 
(Centre 
for Cross-cultural 
Relations)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - stosunki 
międzykulturowe 
(Inter-Cultural relations)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo Azji i Afryki 
(Asian and African cultural 
studies)

stosunki międzykulturowe 
(Cross -Cultural relations)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 - + -

128

Studium Europy 
Wschodniej (The Centre 
for East European 
Studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność -
specjalistyczne studia 
wschodnie 
(East European studies) 

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Studia Wschodnie (Eastern 
studies) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

129

Studium Europy 
Wschodniej (The Centre 
for East European 
Studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność -
specjalistyczne studia 
wschodnie 
(East European studies) 

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Studia Wschodnie (Eastern 
studies) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 -125

Wydział Orientalistyczny 
(Faculty 
of Oriental Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Orientalistyka (Oriental 
studies)

Orientalistyka (Oriental 
studies) + -
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130 Wydział Pedagogiczny 
(Faculty of Education) 

animacja społeczno - 
kulturalna (Social and cultural 
animation) 

pomoc społeczno - 
wychowawcza dziecku i 
rodzinie (Socio-Educational 
child and family assistance) 

132 Wydział Pedagogiczny 
(Faculty of Education) 

Pedagogika
(Education)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Pedagogika Małego Dziecka 
(Earl child education)

edukacja przedszkolna i  
wczesnoszkolna (Pre-School 
and lower primary education)

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + - +

animacja społeczno-
kulturalna (Social and cultural 
animation) 

praca społeczno - 
wychowawcza z dzieckiem i 
rodziną (Child and family 
social work)

polityka oświatowa - 
menadżer oświaty (Education 
policy - education manager)

edukacja medialna (Media 
education)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +133 Wydział Pedagogiczny 

(Faculty of Education) 

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Pedagogika
(Education)

Pedagogika
(Education)

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 +131 Wydział Pedagogiczny 

(Faculty of Education) 

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Pedagogika Społeczno - 
Wychowawcza (Socio - 
Cultural education) 

Pedagogika
(Education) +-

+-
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pedagogika przedszkolna i 
pedagogika wczesnoszkolna 
(Pre-School and lower 
primary school education)

wczesne nauczanie języka 
angielskiego (Early english 
learning)

135

Wydział Polonistyki 
(Faculty 
of Polish Studies)

136

Wydział Polonistyki 
(Faculty 
of Polish Studies)

Filologia Polska (Polish 
philology)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Polska (Polish 
philology)

literaturoznawczo - 
językoznawcza (Literary 
studies and linguistics)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - +

137

Wydział Polonistyki 
(Faculty 
of Polish Studies)

Filologia Polska (Polish 
philology)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Polska (Polish 
philology)

literatura i kultura polska w 
perspektywie europejskiej i 
światowej (Polish literature 
and culture in the european 
and mundial perspective)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

literatura i kultura polska w 
perspektywie europejskiej i 
światowej (Polish literature 
and culture in the european 
and mundial perspective)  

logopedia (Logopeadics)

- -drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +138

Wydział Polonistyki 
(Faculty 
of Polish Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Polska (Polish 
philology)

Filologia Polska (Polish 
philology)

+ +-Pedagogika Nauczycielska 
(Teacher education) 

drugiego 
stopnia praktyczny 2Wydział Pedagogiczny 

(Faculty of Education) 134 Pedagogika
(Education)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne
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139

Wydział Polonistyki 
(Faculty 
of Polish Studies)

Filologia Polska (Polish 
philology)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Polska (Polish 
philology)

literaturoznawczo - 
językoznawcza (Literary 
studies and linguistics)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

140

Instytut Filologii 
Klasycznej (Institute 
of Classical Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia klasyczna 
(Classical studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Klasyczna i Studia 
Śródziemnomorskie (Classics)

filologia klasyczna (Classical 
philology)

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

141

Instytut Filologii 
Klasycznej (Institute 
of Classical Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
filologia klasyczna 
(Classical studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Klasyczna i Studia 
Śródziemnomorskie (Classics)

filologia klasyczna (Classical 
philology)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

142

Instytut Filologii 
Klasycznej (Institute 
of Classical Studies)

Filologia
(Philology), specjalność - 
literatura 
i kultura renesansu 
(Renaissance literature 
and culture)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Klasyczna i Studia 
Śródziemnomorskie (Classics)

literatura i kultura renesansu 
(Renaissance literature and 
culture)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

bohemistyka (Czech studies)

bułgarystyka (Bulgarian 
studies)

kroatystyka (Croatian studies)

serbistyka (Serbian studies)

słowacystyka (Slovak studies)

słowenistyka (Slovenian 
studies)

- -pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 +143

Instytut Slawistyki 
Zachodniej i Południowej 
(Institute of Western 
and Southern Slavica 
Studies)

obszar nauk 
humanistycznych Slawistyka (Slavic studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - slawistyka 
zachodnia 
i południowa
(Western and southern 
slavica studies)
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bohemistyka (Czech studies)

bułgarystyka (Bulgarian 
studies)

kroatystyka (Croatian studies)

serbistyka (Serbian studies)

słowacystyka (Slovak studies)

słowenistyka (Slovenian 
studies)

145

Instytut Kultury Polskiej 
(Institute 
of Polish Culture)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność -  wiedza o 
kulturze
(The science 
of culture)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo - Wiedza o 
Kulturze (Science of culture) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

146

Instytut Kultury Polskiej 
(Institute 
of Polish Culture)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność -  wiedza o 
kulturze
(The science 
of culture)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo - Wiedza o 
Kulturze (Science of culture) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

lituanistyka (Major in 
lithuanian studies) - -

lettonistyka (Minor in latvian 
studies) - -

- -

pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 +147

Katedra Językoznawstwa 
Ogólnego, 
Wschodnioazjatyckiego 
Porównawczego i 
Bałtystyki (Department of 
General Linguistics, East 
Asian Comparative 
Linguistics and Baltic 
Studies) 

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Bałtycka (Baltic 
philology)

Filologia
(Philology), specjalność - 
bałtystyka
(Baltic studies)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +144

Instytut Slawistyki 
Zachodniej i Południowej 
(Institute of Western 
and Southern Slavica 
Studies)

obszar nauk 
humanistycznych Slawistyka (Slavic studies)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - slawistyka 
zachodnia 
i południowa
(Western and southern 
slavica studies)
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lituanistyka (Major in 
lithuanian studies) - -

lettonistyka (Minor in latvian 
studies) - -

149
Instytut Polonistyki 
Stosowanej (Institute of 
Applied Polish Studies)

Logopedia Ogólna 
i Kliniczna
(General and clinical 
speech therapy)

obszar nauk 
humanistycznych

Logopedia Ogólna i Kliniczna 
(General and clinical speach 
therapy)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

150

Wydział Prawa i 
Administracji (Faculty 
of Law 
and Administration)

Prawo (Law) obszar nauk społecznych Prawo (Law) nie ma jednolite 
magisterskie ogólnoakademicki 5 + + -

151

Wydział Prawa i 
Administracji (Faculty 
of Law 
and Administration)

Administracja 
(Administration) obszar nauk społecznych Administracja (Administration) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 - - +

152

Wydział Prawa i 
Administracji (Faculty 
of Law 
and Administration)

Administracja 
(Administration) obszar nauk społecznych Administracja (Administration) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 - - +

153 Wydział Psychologii 
(Faculty of Psychology) Psychologia (Psychology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne, nauki 
społeczne, nauki 

medyczne i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 

kulturze fizycznej

Psychologia (Psychology) nie ma jednolite 
magisterskie ogólnoakademicki 5 + + -

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 +148

Katedra Językoznawstwa 
Ogólnego, 
Wschodnioazjatyckiego 
Porównawczego i 
Bałtystyki (Department of 
General Linguistics, East 
Asian Comparative 
Linguistics and Baltic 
Studies) 

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Bałtycka (Baltic 
philology)

Filologia
(Philology), specjalność - 
bałtystyka
(Baltic studies)
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154 Wydział Psychologii 
(Faculty of Psychology) Psychologia (Psychology)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne, nauki 
społeczne, nauki 

medyczne i nauki o 
zdrowiu oraz nauki o 

kulturze fizycznej

Psychology (Psychologia) nie ma jednolite 
magisterskie ogólnoakademicki 5 + - -

155

Wydział Stosowanych 
Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji (Faculty 
of Applied Social 
Sciences 
and Resocialization)

156

Instytut Profilaktyki 
Społecznej i 
Resocjalizacji (Institute 
of Social Prevention and 
Resocialisation)

Profilaktyka Społeczna i 
Resocjalizacja (Social 
prevention 
and resocialization)

obszar nauk społecznych

Profilaktyka Społeczna i 
Resocjalizacja (Social 
prevention and rehabilitation) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

157

Instytut Profilaktyki 
Społecznej i 
Resocjalizacji (Institute 
of Social Prevention and 
Resocialisation)

Profilaktyka Społeczna i 
Resocjalizacja (Social 
prevention 
and resocialization)

obszar nauk społecznych

Profilaktyka Społeczna i 
Resocjalizacja (Social 
prevention and rehabilitation) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

158

Instytut Profilaktyki 
Społecznej i 
Resocjalizacji (Institute 
of Social Prevention and 
Resocialisation)

Praca Socjalna (Social 
work) obszar nauk społecznych Praca Socjalna (Social work) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

159

Instytut Stosowanych 
Nauk Społecznych 
(Institute of Applied 
Social Sciences)

Socjologia
(Sociology), specjalność - 
stosowane nauki 
społeczne
(Applied social science)

obszar nauk społecznych

Socjologia Stosowana i 
Antropologia Społeczna 
(Applied sociology and social 
antropology)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + +
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160

Instytut Stosowanych 
Nauk Społecznych 
(Institute of Applied 
Social Sciences)

Socjologia
(Sociology), specjalność - 
stosowane nauki 
społeczne
(Applied social science)

obszar nauk społecznych

Socjologia Stosowana i 
Antropologia Społeczna 
(Applied sociology and social 
antropology)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

161
Wydział Zarządzania 
(Faculty of 
Management)

162 Wydział Zarządzania 
(Faculty of Management)

Finanse 
i Rachunkowość
(Finance and 
accoounting)

obszar nauk społecznych
Finanse, Rachunkowość i 
Ubezpieczenia (Finance, 
accounting and insurance)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

finanse przedsiębiorstw i 
rachunkowość (Corporate 
finanse and accounting)

zarządzanie instytucjami 
finansowym (Financial 
institutions management)

164 Wydział Zarządzania 
(Faculty of Management)

Zarządzanie 
(Management) obszar nauk społecznych Zarządzanie (Management) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + + +

marketing (Marketing)

doradztwo organizacyjne 
(Organizational consulting)

e-biznes (E-business)

przedsiębiorczość 
(Enterpreneuship)

drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2163 Wydział Zarządzania 

(Faculty of Management) obszar nauk społecznych
Finanse, Rachunkowość i 
Ubezpieczenia (Finance, 
accounting and insurance)

Finanse 
i Rachunkowość
(Finance and 
accoounting)

+ + +
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zarządzanie międzynarodowe 
(International management)

zarządzanie publiczne (Public 
management)

zarządzanie sprzedażą (Sales 
management)

zarządzanie zmianami i 
technologią (Technology 
and change management)

bankowość, ubezpieczenia i 
rynek kapitałowy (Banking, 
insurance and capital market)

rozwój potencjału 
społecznego (Human 
resources development)

zarządzanie organizacją 
(Organization management) 

zarządzanie w turystyce 
(Tourism management) 

zarządzanie w ochronie 
zdrowia (Healthcare 
management)

165 Wydział Zarządzania 
(Faculty of Management) obszar nauk społecznych Zarządzanie (Management)Zarządzanie 

(Management)
drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +
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166 Wydział Zarządzania 
(Faculty of Management)

Zarządzanie 
(Management), 
specjalność - 
zarządzanie 
międzynarodowe  
(International business 
program) (IBP)

obszar nauk społecznych
International Business 
Program (IBP) (Zarządzanie 
międzynarodowe)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

167 Centrum Europejskie 
(Centre for Europe) 

Europeistyka
(European studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Europeistyka - Studia 
Europejskie (European 
studies)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

168 Centrum Europejskie 
(Centre for Europe) 

Europeistyka
(European studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Europeistyka - Studia 
Europejskie (European 
studies)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

169

Centrum Kształcenia 
Nauczycieli Języków 
Obcych i Edukacji 
Europejskiej 
(University Centre for 
Foreign Language 
Teacher Training 
and European 
Education)

36
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170

Uniwersyteckie Kolegium 
Kształcenia Nauczycieli 
Języka Angielskiego 
(University College of 
English Language 
Teacher Education)

Filologia
(Philology), specjalność -
nauczanie języka 
angielskiego 
(English language 
teaching)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Nauczanie Języków Obcych 
(Teaching foreign languages)

specjalność główna: 
nauczanie języka 
angielskiego (main subject: 
English language teaching),     
specjalność dodatkowa: 
nauczanie języka 
francuskiego lub nauczanie 
języka niemieckiego lub 
nauczanie przedmiotu 
"historia i społeczeństwo" 
(secondary subject: French 
language teaching, German 
language teaching or 
Teaching "history and social 
studies")

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + + +

171

Uniwersyteckie Kolegium 
Kształcenia Nauczycieli 
Języka Francuskiego 
(University College of 
French Language 
Teacher Education)

Filologia
(Philology), specjalność -
nauczanie języka 
francuskiego
(French language 
teaching)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Nauczanie języków obcych 
(Teaching foreign languages)

specjalność główna: 
nauczanie języka 
francuskiego (main subject: 
French language teaching), 
specjalność dodatkowa: 
nauczanie języka 
angielskiego lub nauczanie 
języka niemieckiego lub 
nauczanie przedmiotu 
"historia i społeczeństwo" 
(secondary subject: English 
language teaching, German 
language teaching or 
Teaching "history and social 
studies")

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + + +
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172

Uniwersyteckie Kolegium 
Kształcenia Nauczycieli 
Języka Niemieckiego 
(University College  of 
German Language 
Teacher Education)

Filologia
(Philology), specjalność -
nauczanie języka 
niemieckiego 
(German Language 
Teaching)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Nauczanie języków obcych 
(Teaching foreign languages)

specjalność główna: 
nauczanie języka 
niemieckiego (main subject: 
German language teaching),    
specjalność dodatkowa: 
nauczanie języka 
angielskiego lub nauczanie 
języka francuskiego lub 
nauczanie przedmiotu 
"historia i społeczeństwo" 
(secondary subject: English 
language teaching, French 
language teaching or 
Teaching "history and social 
studies")

pierwszego 
stopnia praktyczny 3 + + +

173

Centrum Studiów 
Samorządu 
Terytorialnego i 
Rozwoju Lokalnego 
(Centre for Local 
Government and 
Development Studies) 

Makrokierunek: 
Samorząd Terytorialny 
i Polityka Regionalna
(Local government and 
regional policy)

obszar nauk społecznych

Samorząd Terytorialny i 
Polityka Regionalna (Local 
government and regional 
policy)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

174

Centrum Studiów 
Samorządu 
Terytorialnego i 
Rozwoju Lokalnego 
(Centre for Local 
Government and 
Development Studies) 

Makrokierunek: 
Samorząd Terytorialny 
i Polityka Regionalna
(Local government and 
regional policy)

obszar nauk społecznych

Samorząd Terytorialny i 
Polityka Regionalna (Local 
government and regional 
policy)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 - - +

175
Instytut Ameryk i 
Europy (Institute of 
Americas and Europe)
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176

Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i 
Lokalnych (Centre for 
European Regional and 
Local Studies)

Gospodarka 
przestrzenna (Territorial 
Management) 
(Spacial development)

obszar nauk społecznych
Gospodarka Przestrzenna 
(Spatial economy) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

177

Ośrodek Studiów 
Amerykańskich 
(American Studies 
Centre)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - studia 
amerykanistyczne: 
Kulturoznawstwo USA
(American studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Studia Amerykanistyczne - 
Kulturoznawstwo Stanów 
Zjednoczonych (American 
studies)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + + -

178

Ośrodek Studiów 
Amerykańskich 
(American Studies 
Centre)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - studia 
amerykanistyczne: 
Kulturoznawstwo USA
(American studies)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Studia Amerykanistyczne - 
Kulturoznawstwo Stanów 
Zjednoczonych (American 
studies)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + + +

179

Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich 
(Centre for Latin -
American Studies

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - Ameryka 
Łacińska
(Latin America)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Kulturoznawstwo Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów (Latin 
American and Carribbean 
studies)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - +

180
Międzywydziałowe 
Studia Ochrony 
Środowiska

Ochrona Środowiska 
(Environmental 
protection)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
ścisłe

Ochrona Środowiska 
(Environmental protection) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -
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181

Międzywydziałowe 
Studia Ochrony 
Środowiska (Inter-
Faculty Studies 
in Environmental 
Protection)

Ochrona Środowiska 
(Environmental 
protection)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

przyrodnicze i nauki 
ścisłe

Ochrona Środowiska 
(Environmental protection) nie ma drugiego 

stopnia ogólnoakademicki 2 + - -

182

Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales” 
(Institute 
for Interdisciplinary 
Studies „Artes 
Liberales”)

183

Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales” 
(Institute 
for Interdisciplinary 
Studies „Artes 
Liberales”)

Filologia
(Philology), sopecjalność -
filologia nowogrecka 
(Modern greek studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Filologia Nowogrecka (Modern 
greek philology) nie ma pierwszego 

stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

184

Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales” 
(Institute 
for Interdisciplinary 
Studies „Artes 
Liberales”)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - cywilizacja 
śródziemnomorska 
(Mediterranean studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo - Cywilizacja 
Śródziemnomorska (Cultural 
studies - mediterranean 
civilization)

nie ma pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

185

Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych 
„Artes Liberales” 
(Institute 
for Interdisciplinary 
Studies „Artes 
Liberales”)

Kulturoznawstwo
(Cultural studies), 
specjalność - cywilizacja 
śródziemnomorska 
(Mediterranean Studies)

obszar nauk 
humanistycznych

Kulturoznawstwo - Cywilizacja 
Śródziemnomorska (Cultural 
studies - mediterranean 
civilization)

nie ma drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -
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obywatel i społeczeństwo 
(Citizen and society)

wiedza i kultura (Knowledge 
and culture)

dzieło sztuki w kulturze 
(Works of art in culture)

język - komunikacja - idee 
(Language - Communication - 
Ideas)

kultura - prawo (Culture - 
Law)

186
Kolegium Artes Liberales 
(Collegium Artes 
Liberales)

Artes Liberales (Artes 
Liberales)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Artes Liberales (Liberal arts) pierwszego 
stopnia ogólnoakademicki 3 + - -

187
Kolegium Artes Liberales 
(Collegium Artes 
Liberales)

Artes Liberales (Artes 
Liberales)

w ramach obszarów 
kształcenia: nauki 

humanistyczne i nauki 
społeczne

Artes Liberales (Liberal arts) drugiego 
stopnia ogólnoakademicki 2 + - -
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