
 

Poz. 130 

UCHWAŁA NR 416 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia 

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

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) w związku  
z § 3 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 (Monitor UW z 2018 
r. poz. 343 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst 
jednolity: Monitor UW z 2015 r., poz. 150 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego postanawia, co następuje:  

§ 1 
W załączniku do uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego 
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 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 416 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia, 

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

 
 
1) w załączniku do uchwały nr 403 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

20 marca 2019 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego 
stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 

Limity przyjęć 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) Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Kierunek studiów: administracja* 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi nowy program studiów w formie stacjonarnej 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  300 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 60 

b) po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu: 
1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  150 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

2) II. Studia drugiego stopnia 
a) Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Kierunek studiów: administracja* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi nowy program studiów w formie stacjonarnej 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  210 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 
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b) po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu: 
„1a. Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  100 
Przeniesienia 5 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
c) Po punkcie 34 dodaje się punkt 34a w brzmieniu: 
34a. Kierunek studiów: filologia polskiego języka migowego*  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 
d) Punkt 49 otrzymuje brzmienie: 
49. Kierunek studiów: geologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Przeniesienia 2 
 
e) Po punkcie 49 dodaje się punkt 49a w brzmieniu: 
49a. Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  

36 w tym: 32 miejsca dla 
kandydatów kwalifikowanych na 
podstawie wyników 
dotychczasowych studiów oraz 4 
miejsca dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie 
egzaminu 

Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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f) Po punkcie 54 dodaje się punkt 54a w brzmieniu: 
54a. Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie*  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 16 

 
g) Po punkcie 67 dodaje się punkt 67a w brzmieniu: 
67a. Kierunek studiów: kognitywistyka (Cognitive Science)* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  45 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

h) Punkt 68 otrzymuje brzmienie: 
68. Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka*  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  50 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

i) Po punkcie 80 dodaje się punkt 80a w brzmieniu: 
80a. Kierunek studiów: Master in Food Systems*  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 10 
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j) Po punkcie 84. dodaje się punkt 84a w brzmieniu: 
84a. Kierunek studiów: optometria* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry) 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  6 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 

k) Po punkcie 84a dodaje się punkt 84b w brzmieniu: 
84b. 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 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  8 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 3 

 
l) Po punkcie 90 dodaje się punkt 90a w brzmieniu: 
„90a. Kierunek studiów: orientalistyka – japonistyka* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  25 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 6 

 
m) Po punkcie 93 dodaje się punkt 93a w brzmieniu: 
„92a. Kierunek studiów: orientalistyka – sinologia* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 

 
Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  15 
Przeniesienia 2 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 12 
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n) Po punkcie 98 dodaje się punkt 98a w brzmieniu: 
98a. Kierunek studiów: Physics (Studies in English)* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  45 
Przeniesienia 4 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

o) Po punkcie 102 dodaje się punkt 102a w brzmieniu: 
102a. Kierunek studiów: polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 45 

p) Po punkcie 110 dodaje się punkt 110a w brzmieniu: 
110a. Kierunek studiów: socjologia cyfrowa* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  35 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

q) Po punkcie 118 dodaje się punkt 118a w brzmieniu: 
118a. Kierunek studiów: Sustainable Development* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 
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r) Po punkcie 118a dodaje się punkt 118b w brzmieniu: 
118b. Kierunek studiów: sztuki społeczne* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  40 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 15 

s) Po punkcie 121 dodaje się punkt 121a w brzmieniu: 
121a. Kierunek studiów: zarządzanie Big Data* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 

Rodzaj limitu Wysokość limitu 

Rekrutacja otwarta  60 
Przeniesienia 0 
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów 30 

 


