
 

Poz. 85 

UCHWAŁA NR 404 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  

i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim  
w roku akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje:  

§ 1 
W uchwale nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia 
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na 
Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2018 r. 
poz. 343) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w dziale I w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku rekrutacji na studia od semestru letniego postępowanie 
rekrutacyjne trwa nie dłużej niż do dnia 3 lutego 2020 r.”; 
2) w dziale III w rozdziale 2: 

a) w § 14 w ust. 1 w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie: 
„i)   na dyplomie IB: w przypadku języków za SL uznaje się poziom Ab initio oraz 

poziom B SL, za HL uznaje się poziom B HL, a za poziom dwujęzyczny uznaje 
się poziom A (HL lub SL) lub literature and performance z zastrzeżeniem, że 
poziom dwujęzyczny nie ma zastosowania w przypadku języka polskiego; 
w przypadku języka polskiego poziom A (HL lub SL) uznaje się za poziom 
rozszerzony; w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot 
Mathematical Studies SL,”, 

b) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie 

co najmniej B2 w rekrutacji na studia drugiego stopnia jest również dyplom szkoły 
wyższej w języku angielskim wydany na zakończenie kształcenia w tym języku,  
z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
§ 30 ust. 5 uchwały, a także certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie 
Warszawskim na poziomie co najmniej B2.”; 
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3) w załącznikach nr 1, 3 oraz 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku do 
uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 
do uchwały nr 404 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.  
w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego  

na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia  
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

 
 
1) w załączniku nr 1 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów 
pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia 

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

wprowadza się następujące zmiany: 
„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

a) Skreśla się punkt 28. 

b) W punkcie 113. 
skreśla się zdanie: 
„W przypadku kandydatów z maturą polską, IB i EB potwierdzeniem znajomości języka angielskiego 
jest zdana matura z tego języka na poziomie rozszerzonym.”  

c) W punkcie 113. 
w lit. d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
w drugim wierszu, w czwartej kolumnie tabeli 
„waga = 20%” 
otrzymuje brzmienie: 
„waga = 40%” 

d) W punkcie 113.  
lit. d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
dodaje się pod tabelą zdanie: 
„*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.”. 

e) W punkcie 113.  
w lit. e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
zdanie: 
„*W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali języka angielskiego, wymagany jest dodatkowo 
dokument poświadczający znajomość języka angielskiego uznany przez Uniwersytet Warszawski.” 
otrzymuje brzmienie: 
„*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.”.  

f) W punkcie 123. 
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji 
w lit. a) Kandydaci z maturą 2005-2019 
w pierwszym wierszu, w czwartej kolumnie tabeli  
fragment: 
„Jeden przedmiot do wyboru z*: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, 
włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki - inny niż wskazany w kolumnie 3), 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” 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeden przedmiot do wyboru z*: język obcy nowożytny (niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, 
rosyjski, portugalski, szwedzki, 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”. 

g) W punkcie 123.  
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji 
w lit. b) Kandydaci ze starą maturą 
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w pierwszym wierszu, w czwartej kolumnie tabeli  
fragment: 
„Jeden przedmiot do wyboru z*: język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, 
włoski, rosyjski - inny niż wskazany w kolumnie 3), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, 
historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o 
społeczeństwie” 
otrzymuje brzmienie: 
„Jeden przedmiot do wyboru z*: język obcy nowożytny (niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, 
rosyjski), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie”. 

h) W punkcie 123. 
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji 
w lit. e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
skreśla się zdanie: 
„W przypadku niewskazania w kolumnie 1, 3 lub 4 języka angielskiego, kandydat jest dodatkowo 
zobowiązany do przedstawienia honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu biegłości 
językowej w zakresie tego języka na poziomie B2 ESOKJ.”. 

i) Skreśla się punkt 125. 

2) II. Studia drugiego stopnia 
a) W punkcie 26.  
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji 
w lit. a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
fragment: 
„R - liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia; 
S - średnia z toku dotychczasowych studiów; 
B - 45 pkt. za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni. 
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 530. 
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: (Y-1)/5x3+2 
w przypadku skali ocen 2 – 5,5: (y-2)/3,5x3+2 
w przypadku skali ocen 2 – 6: (y-2)/4x3+2” 
otrzymuje brzmienie: 
„R - liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia; 
S - średnia z toku dotychczasowych studiów; 
B - 45 pkt. za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni – przyznawanych na 
podstawie ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym opisanej w punkcie 2. 
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 545. 
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) W punkcie 26. 
podpunkt 2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
otrzymuje brzmienie: 
„Kandydaci otrzymują dodatkowe 45 pkt, o ile posiadają dyplom licencjata kierunku:  
- europeistyka – integracja europejska, 
- studia europejskie, 
- inne studia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, 
z ocena dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą”. 

c) Skreśla się punkt 28. 

d) Skreśla się punkt 79. 

e) Skreśla się punkt 93. 

f) W punkcie 116. 
nazwa kierunku:  
„stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska (Graduate Programme in International 
Relations)” 
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otrzymuje brzmienie: 
„stosunki międzynarodowe (Graduate Programme in International Relations)”. 

g) Skreśla się punkt 119.” 

2) W załączniku nr 3 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia,  
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia  

na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 
wprowadza się następujące zmiany: 
„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

a) Skreśla się punkt 28. 

b) W punkcie 39. 
fragment: 
„Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia” 
otrzymuje brzmienie: 
„Przeniesienie z innej uczelni może mieć miejsce od drugiego roku studiów. 
Przeniesienie z innej uczelni dotyczy wyłącznie studentów tego samego kierunku. 
O przyjęcie na studia stacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni ma prawo ubiegać się 
student, który: 
a) ukończył w swojej jednostce przynajmniej I rok studiów ze średnią ocen co najmniej 4,0; 
b) zdał w Katedrze Italianistyki egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego na poziomie po  
I roku studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na II rok i na poziomie po II roku 
studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na III rok studiów pierwszego stopnia. 
Studentowi podejmującemu studia w Katedrze Italianistyki na zasadzie przeniesienia Kierownictwo 
Katedry wyznacza różnice programowe, z których musi się on wywiązać w podanym terminie. 
Przeniesienie na studia stacjonarne może mieć miejsce jedynie ze studiów stacjonarnych 
prowadzonych na uczelniach publicznych.” 

c) W punkcie 100. 
fragment: 
„mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia” 
otrzymuje brzmienie: 
„mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia”. 

d) W punkcie 102. 
fragment: 
„mieć zaliczony co najmniej I rok studiów drugiego stopnia” 
otrzymuje brzmienie: 
„mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia”. 

e) Skreśla się punkt 128. 

2) II. Studia drugiego stopnia 
a) Skreśla się punkt 28. 

b) Skreśla się punkt 79. 

c) Skreśla się punkt 94. 

d) W punkcie 101. 
fragment: 
„Profil kształcenia: ogólnoakademicki” 
otrzymuje brzmienie: 
„Profil kształcenia: praktyczny” 
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e) W punkcie 117. 
nazwa kierunku:  
„stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska (Graduate Programme in International 
Relations)” 
otrzymuje brzmienie: 
„stosunki międzynarodowe (Graduate Programme in International Relations)”. 

f) Skreśla się punkt 120.” 

3) W załączniku nr 4 do uchwały nr 378 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia 
drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 
Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  

i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim  
w roku akademickim 2019/2020 

wprowadza się następujące zmiany: 
„1) I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

a) Skreśla się punkt 28. 

b) Skreśla się punkt 125. 

2) II. Studia drugiego stopnia 
a) W punkcie 13. 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 05.07.2019 
II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 11.09.2019 

 
otrzymuje brzmienie: 
 

Rekrutacja na semestr zimowy 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 05.07.2019 
II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 11.09.2019 

 
Rekrutacja na semestr letni 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 07.01.2020 17.01.2020 

b) Skreśla się punkt 28. 

c) Skreśla się punkt 79. 

d) Skreśla się punkt 93. 

e) W punkcie 116. 
nazwa kierunku:  
„stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska (Graduate Programme in International 
Relations)” 
otrzymuje brzmienie: 
„stosunki międzynarodowe (Graduate Programme in International Relations)”. 

f) Skreśla się punkt 119.” 


