
 

Poz. 131 

UCHWAŁA NR 417 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 8 maja 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie 
co najmniej B2 w rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 
jest również dyplom IB, dyplom EB, świadectwo szkoły średniej lub dyplom szkoły 
wyższej w języku angielskim wydane na zakończenie kształcenia w tym języku, 
z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz  
§ 30 ust. 5 uchwały, rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu 
Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego (Central 
Foreign Language Proficiency Examination) lub certyfikat ukończenia Foundation Year 
na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2, a także wynik egzaminu 
maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka 
angielskiego na poziomie co najmniej 60%, o ile w szczegółowych zasadach 
określonych dla danego kierunku w załączniku nr 1 do uchwały nie został określony 
wyższy próg punktowy.”; 
2) 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 rekomendacja Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu 
Warszawskiego wydana po odbyciu Centralnego Egzaminu Językowego (Central 
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Foreign Language Proficiency Examination) lub certyfikat ukończenia Foundation Year 
na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2.”; 
3) w § 16 skreśla się ust. 6. 

§ 2 

W załącznikach nr 1, 3 oraz 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku 
do uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik 
do uchwały nr 417 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 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) 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 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 40 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2019 

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: 
matematyka, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka/ fizyka i 
astronomia, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński  
i kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie, 
język polski, 
język obcy nowożytny 
(j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, 
j. portugalski, j. szwedzki, 
j. słowacki) 
 
P. rozszerzony x 1 

waga = 40%  waga = 10% waga = 25 % waga = 25 % 

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 

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: 
matematyka, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński  
i kultura antyczna, 
wiedza o społeczeństwie, 
język polski, 
język obcy nowożytny 
(j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski) 
 
P. rozszerzony x 1 

waga = 40%  waga = 10% waga = 25 % waga = 25 % 

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: 
matematyka, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, przedmiot z 
grupy „sztuka”, historia, 
geografia, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, polityka, 
psychologia, antropologia, 
łacina, język polski, język obcy 
nowożytny* 
 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 40% waga = 10% waga = 25% waga = 25% 

*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: 
matematyka, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, sztuka, 
muzyka, historia, ekonomia, 
geografia, łacina, filozofia, język 
polski, język obcy nowożytny* 
 
P. rozszerzony x 1  

waga = 40% waga = 10% waga = 25% waga = 25% 

*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 
do wyboru przez 
kandydata* 

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

waga = 40% waga = 10% waga = 25% waga = 25% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
W kolumnie 4. kandydat może wskazać przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.”. 

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 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Kandydaci z maturą 2005-2019, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB), kandydaci z Maturą 
Europejską (EB), kandydaci ze starą maturą oraz kandydaci z maturą zagraniczną będą 
przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc. 
Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone  
w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych: 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2019 

Przedmiot punktowany 
 
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 punktowany 
 
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 = 50% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Przedmiot punktowany 
 
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 punktowany 
 
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 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
Przedmiot punktowany 
 
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 punktowany 
 
Język obcy nowożytny 
  
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 
* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot punktowany 
 
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 punktowany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

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

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
Przedmiot punktowany 
 

  Język polski albo  
język oryginalny matury* 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot punktowany 
 
Język obcy nowożytny 

 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

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

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 
 
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. 
Komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, na podstawie której kandydaci będą przyjmowani 
w ramach limitu miejsc 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. 
 
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby 
posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki 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 oraz o kontakt z Komisją Rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia 
kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.”, 

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 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, 
które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym 
kierunku. 
 
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie 
kwalifikacyjne. 
 
Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik 
studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik 
studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego 
udziału obu grup kandydatów i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa. 
 
Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej: 
dostateczny - 30% 
dobry - 85% 
bardzo dobry - 100% 
 
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej: 
dopuszczający - 30% 
dostateczny - 50% 
dobry - 75% 
bardzo dobry - 90% 
celujący - 100% 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja będzie premiowane 
w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 % punktów uzyskanych za ostateczny wynik studiów na 
dyplomie. 
 
Dodatkowe kryterium kwalifikacji 
 
Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci z jednakowym rezultatem 
będą umieszczeni na pozycjach niższych od obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej 
limitowi) oraz na pozycjach wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną 
uszeregowani w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia 
i będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, zostanie przeprowadzane postępowanie 
kwalifikacyjne. Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane odpowiednio. 
 
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby 
posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu 
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rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 
 
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 wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia 
kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.”, 

c) W punkcie 20.  
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji 
w lit. b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
fragment: 
„Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. 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.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.” 
otrzymuje brzmienie: 
„Dodatkowo kandydaci zobowiązani są zdać test ze znajomości języka polskiego. 
Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się 
potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub 
wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim. 
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.”, 

d) 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 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
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 
Kulturowe i medyczne definiowanie głuchoty 
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Języki migowe a języki migane  
Głusi jako mniejszość językowo-kulturowa 
Właściwości gramatyczne języków migowych 
Historia społeczności niesłyszących w Polsce 
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.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów 
z dyplomem uzyskanym w Polsce. Kandydaci zagraniczni, którzy nie legitymują się dokumentem 
poświadczającym znajomość języka polskiego, o którym mowa w § 17 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 ze zm.), mają możliwość potwierdzenia znajomości języka polskiego podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej obowiązującej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.”, 

e) Punkt 49 otrzymuje brzmienie:  
„49. 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 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów 
 
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 geologii dynamicznej.  
 
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: 
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 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia 
jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.  
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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. 
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii 
dynamicznej, 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. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 
100. Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego 
stopnia. Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, 
wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na 
kierunku geologia i/lub geologia stosowana.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia 
znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
na koncie rejestracyjnym (dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego wydanych 
przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo 
zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku 
polskim) oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.”, 

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 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce  
Podstawą kwalifikacji na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 18 na 30 
punktów, przy czym kandydat musi uzyskać minimum 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 certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie 
o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci są proszeni o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.”, 

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 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
Od kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego co najmniej na 
poziomie B2 – lista uznawanych dokumentów znajduje się na stronie: 
http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf.  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka mogą ubiegać się osoby 
posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego 
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. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

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 
 
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: 
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. 
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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  
Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów 
 z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego  
w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument 
poświadczający znajomość języka polskiego, o którym mowa w § 17 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 ze zm.). 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.”, 

i) Po punkcie 80 dodaje się punkt 80a w brzmieniu: 
80a. Kierunek studiów: Master in Food Systems*  
(prowadzony w ramach  konsorcjum EIT FOOD ivzw oraz Uniwersytetu Warszawskiego, 
Universidad Autónoma de Madrid, Queen’s University Belfast, Universität Hohenheim, University of 
Reading, Università degli Studi di Torino – projekt: MSc programme) 
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 
 
1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i z dyplomem 
zagranicznym 
 
a) Wstępna kwalifikacja w konsorcjum 
Wstępna 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  
(http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Documents-knowledge_of_English_EN.pdf); 
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 - dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny.   
 
b) Postępowanie kwalifikacyjne na Uniwersytecie Warszawskim 
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 
ECT
S 

15
0 ≤ 

12
0 ≤ 

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 (zaświadczenia i referencje, certyfikaty 
dokumentujące doświadczenie praktyczne, w tym praktyki zawodowe, związane  
z przedsiębiorczością i branżą żywnościową) - waga 25%: 
Od 0 do 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 zarządzania nią (listy referencyjne, certyfikaty, wyciąg z rejestru handlowego); 
b. osiągnięcia akademickie w zakresie przedsiębiorczości; (oświadczenie o badaniach lub 
wdrożeniach w życie, dowód uczestnictwa projektu, zapisy dokumentacji); 
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 - przynajmniej 50% pkt. 
  
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim brane będą pod uwagę poniższe kryteria:  
- kompetencje komunikacyjne w języku 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 
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zaliczenia – 10pkt; 
- 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 w etapie pierwszym (60%) 
- sumy punktów uzyskanych w etapie drugim (40%) 
 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia we wszystkich etapach: 100 
Minimalna liczba punktów wymagana do kwalifikacji: 50.”, 

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 
 
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 
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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 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.”, 

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 
 
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 
a. ocena na dyplomie  
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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. 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i porównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.” 

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 
 
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. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub 
niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, filologia 
orientalna specjalność japonistyka lub kulturoznawstwo, 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, filologia 
orientalna specjalność japonistyka lub kulturoznawstwo, specjalność japonistyka: składa się 
z dwóch etapów. 
W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, filologia orientalna specjalność 
japonistyka lub kulturoznawstwo, 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. Uzyskanie co najmniej 60% 
z egzaminu językowego dopuszcza kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, 
w którym pod uwagę będą brane 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: 
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 
 
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. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego 
w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat 
znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka 
Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do 
podjęcia nauki w języku polskim. 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. 
 
W trakcie egzaminu z języka kierunkowego istnieje możliwość sprawdzenia stopnia znajomości 
jeżyka polskiego u kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów, 
którzy nie przedstawili honorowanych przez komisję dokumentów potwierdzających znajomość 
j. polskiego.  
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z egzaminu pisemnego z języka japońskiego 
uzyskują osoby, które legitymują się certyfikatem języka japońskiego Nihongo Noryoku Shiken 
(Japanese Language Proficiency Test) na poziomie pierwszym (1 kyu) lub drugim (2 kyu). Tym 
samym uzyskują one zwolnienie z egzaminu pisemnego z języka japońskiego (zwolnienie 
z pierwszego etapu postępowania). Osoby te biorą udział w dalszym procesie rekrutacyjnym,  
w którym pod uwagę będą brane ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów.”, 

m) Po punkcie 92 dodaje się punkt 92a 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 
 
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 sinologia, filologia orientalna specjalność sinologia lub 
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 specjalność sinologia, filologia orientalna specjalność sinologia lub 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. 
 
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do 
skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, 
przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny rezultat tej rozmowy jest 
warunkiem dopuszczenia do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego. 
 
W trakcie egzaminu z języka kierunkowego istnieje możliwość sprawdzenia stopnia znajomości 
jeżyka polskiego u Kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów, 
którzy nie przedstawili honorowanych przez komisję dokumentów potwierdzających znajomość 
j. polskiego.”, 

n) Po punkcie 97 dodaje się punkt 97a w brzmieniu: 
„97a. 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 
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1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędny. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym 
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. 
 
Potwierdzenie znajomości języka angielskiego 
 
Kandydat powinien mieć potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną 
dokumentem, o którym mowa w § 16 ust. 2 i 4 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 ze zm.). 
 
W przypadku braku takiego dokumentu kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej 
z przedstawicielem komisji rekrutacyjnej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.  
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w całości w języku angielskim.  
Rozmowa kwalifikacyjna nie jest punktowana, ale pozytywny wynik takiej rozmowy jest warunkiem 
koniecznym przystąpienia do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego. 
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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.  
 
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. 
 
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. 
3. skan dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego.”, 

o) Po punkcie 101 dodaje się punkt 101a w brzmieniu: 
„101a. 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 
 
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 postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
1. ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych – 25%  
2. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej – 75%  
 
Projektowana rozmowa kwalifikacyjna opierać się będzie na grupie zagadnień obejmujących 
kluczowe elementy dla dalszego studiowania na kierunku. Kandydat wybiera trzy zagadnienia, przy 
czym każde musi być z innej grupy.  
 
Grupa I. 
1. Dlaczego warto studiować dziedzictwo kulturowe? 
2. Pani/Pana miejsce zamieszkania, region z którego Pani/Pan pochodzi i jego atrakcyjność 
kulturowa. 
3. Jak rozszerzać społeczną dostępność do dóbr kultury?  
4. Co to jest mecenat kulturowy i kto może, a kto powinien pełnić funkcje mecenasa kultury? 
5. Jak Pani/Pan rozumie „wielokulturowość”?  
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Grupa II. 
1. Czym, Pani/Pana zdaniem, jest dziedzictwo kulturowe?  
2. Co Pani/Pan rozumie przez pojęcie „różnorodności dziedzictwa kulturowego”? 
3. Proszę wskazać, na wybranych przykładach, do czego może prowadzić zaniedbanie 
dziedzictwa kulturowego.  
4. Czy dziedzictwo kulturowe może ograniczać lub być ograniczone? 
5. Czy dziedzictwo może być ograniczeniem? 
 
Grupa III. 
1. Jaką rolę w polityce i w życiu gospodarczym może pełnić dziedzictwo kulturowe? 
2. Jaką rolę w życiu codziennym pełni dziedzictwo kulturowe? 
3. Jaki wpływ na rozwój/zubożenie kultury i jej dziedzictwa ma globalizacja?  
4. Jakie zagrożenia „czyhają” na dziedzictwo?  
5. Czy Pani/Pan brała/brał udział w jakiejkolwiek wydarzeniu związanym z dziedzictwem 
kulturowym?  
 
Grupa IV. 
1. Jakiego rodzaju dziedzictwo kulturowe powinno być szczególnie promowane w mediach?  
2. Jaka jest, a jaka będzie rola mediów w promocji kultury? 
3. Jak wypromować miejscowość, miasto lub region zapomniany i kulturowo zaniedbany? 
4. Jakiego rodzaju dziedzictwo i kulturę warto promować i dlaczego? 
5. Proszę podać przykłady wykorzystania dziedzictwa kulturowego w biznesie.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 25%);  
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 rozmowę kwalifikacyjną (z wagą 75%);  
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. 
 
Sposób obliczania wyniku końcowego: 
W = P*a + M*b, 
Gdzie: 
W – wynik końcowy kandydata; 
P – wynik z oceny na dyplomie; 
M – wynik z testu; 
a, b – wagi 
Nieobecność na rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
Kandydatów przystępujących do rekrutacji z dyplomami zagranicznych uczelni obowiązują takie 
same zasady jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. W przypadku, gdy nie posiadają 
żadnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będą oni zobowiązani do 
przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość polszczyzny w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości 
języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego.”, 

p) Po punkcie 109 dodaje się punkt 109a w brzmieniu: 
„109a. Kierunek studiów: socjologia cyfrowa* 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 
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.”, 

q) W punkcie 114. 
w podpunkcie 1) Zasady kwalifikacji 
w lit. a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
skreśla się akapit: 
„Kandydaci z innych kierunków niż amerykanistyka, anglistyka i iberystyka odbywają na I roku 90 
godzin zajęć uzupełniających: dwa wybrane wykłady programu licencjackiego pierwszego  
i drugiego roku oraz ćwiczenia American History and Society.”, 

r) Po punkcie 117 dodaje się punkt 117a w brzmieniu: 
117a. 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 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce  
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. 
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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 predyspozycje kandydatów 
do podjęcia studiów i ich wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju.  
Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może otrzymać maksymalnie 60 pkt. 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej powoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia  
i przyznanie mu 0 punktów na liście rankingowej. 
 
Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju będzie oceniana przez przedstawicieli kadry kierunku 
Sustainable Development.  
W przypadku osób nieposiadających dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego 
na poziomie 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.  
 
Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 100 punktów. 
Minimalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagana do zakwalifikowania na 
studia wynosi 50 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak 
osoby z dyplomami uzyskanymi w Polsce.”, 

s) Po punkcie 117a dodaje się punkt 117b w brzmieniu: 
117b. 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 
 
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.  
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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, o którym mowa w § 16 ust. 2-4 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 ze zm.) 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.”, 

t) Po punkcie 120 dodaje się punkt 120a w brzmieniu: 
120a. 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 
 
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. 
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- Wyszukiwanie informacji naukowej w sieci. 
- 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.”. 
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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) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

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 
 
O przeniesienie może się ubiegać wyłącznie student, który w innej uczelni w toku studiów na 
kierunku administracja zaliczył pierwszy bądź drugi rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. 
Przeniesienie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest zatem możliwe 
wyłącznie na drugi lub, odpowiednio, na trzeci rok studiów. W przypadku większej liczby 
kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium 
średniej ocen.”. 

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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

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 
 
O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku studiów drugiego stopnia na 
kierunku administracja zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. 
Przeniesienie jest zatem możliwe wyłącznie na drugi rok studiów. W przypadku większej liczby 
kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryterium średniej 
ocen. 
 
Osoby zakwalifikowane na studia, mogą uczestniczyć w odpłatnych zajęciach wyrównawczych. 
Opłata za te zajęcia będzie kalkulowana na poziomie kosztów ponoszonych przez Wydział Prawa 
i Administracji. 
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Zajęcia wyrównawcze będą organizowane z: podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, 
teorii organizacji i kierowania w administracji publicznej, prawa administracyjnego – część ogólna, 
finansów publicznych i prawa finansowego, prawa Unii Europejskiej oraz postępowania 
administracyjnego ogólnego, podatkowego i egzekucyjnego.”. 

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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

d) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

e) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

f) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

g) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

h) 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 
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Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

i) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

j) 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 

 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

k) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

l) Po punkcie 92 dodaje się punkt 92a 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 
 
O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co 
najmniej I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia. Osoby, które pragną podjąć 
studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału Orientalistycznego:  
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału 
lub uczelni, na której student odbywał studia, potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść.  
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które 
ukończył wnioskodawca.  
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść.  
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka chińskiego na poziomie 
odpowiadającym poziomowi roku, na który kandydat się przenosi. Dziekan Wydziału ustala, czy 
program studiów realizowanych w jednostce, z której student zamierza się przenieść, odpowiada 
programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz 
przedmiotów do uzupełnienia oraz terminy ich zaliczenia.  
W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: 
orientalistyka, specjalność sinologia.”. 

m) 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 
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Studia w języku angielskim 
*O ile Senat UW zatwierdzi program studiów dla nowego kierunku 
 
Kandydat musi mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia na uczelni innej niż 
Uniwersytet Warszawski.  
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych na pierwszym roku 
studiów drugiego stopnia, przy czym wagą jest liczba godzin przedmiotu podzielona przez liczbę 
godzin przedmiotów zaliczonych podczas pierwszego roku; oceny są unormowane od 0 do 100: 
najniższa ocena dopuszczająca odpowiada wartości 0, najwyższa - wartości 100, interwały 
punktowe między kolejnymi ocenami są równe.  
Obowiązkowym lecz niepunktowanym elementem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa z 
Dziekanem Wydziału Fizyki, podczas której kandydat przedstawia uzasadnienie zmiany uczelni, a 
Dziekan informuje kandydata o perspektywach realizacji wymogów programu studiów. 
 
Potwierdzenie znajomości języka angielskiego 
Kandydat powinien mieć potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną 
dokumentem, o którym mowa w § 16 ust. 2 i 4 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 ze zm.). 
Kandydaci, którzy nie legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka 
angielskiego, mają możliwość uzyskania takiego poświadczenia podczas rozmowy z Dziekanem 
Wydziału Fizyki.”. 

n) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

o) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

p) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

q) 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 
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Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

r) 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 
 
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.”. 

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) 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 

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 

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 
 

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 

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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 18.07.2019 

II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 18.09.2019 
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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 

 
Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 18.07.2019 

II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 18.09.2019 

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 
 

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 18.09.2019 

d) Punkt 49 otrzymuje brzmienie: 
49. 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 16.09.2019 

e) 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 
 

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 16.09.2019 

f) 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 
 

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 
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g) Punkt 68 otrzymuje brzmienie: 
68a. 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 11.09.2019 

h) 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 17.06.2019 7.07.2019 

II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 28.08.2019 

i) 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 
 

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 

j) 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 11.09.2019 

k) 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 11.09.2019 
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l) Po punkcie 92 dodaje się punkt 92a 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 11.09.2019 

m) Po punkcie 97 dodaje się punkt 97a w brzmieniu: 
97a. 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 
 

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 

n) Po punkcie 101 dodaje się punkt 101a w brzmieniu: 
101a. 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 05.06.2019 11.09.2019 

o) Po punkcie 109 dodaje się punkt 109a w brzmieniu: 
109a. 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 

I tura 05.06.2019 18.07.2019 

II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 18.09.2019 

p) Po punkcie 117 dodaje się punkt 117a w brzmieniu: 
117a. 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 
 

Tura rekrutacji Początek rejestracji Koniec rejestracji 
I tura 01.06.2019 05.07.2019 

II tura (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)  12.08.2019 10.09.2019 
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q) Po punkcie 117a dodaje się punkt 117b w brzmieniu: 
117b. 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 
 

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 18.09.2019 

r) Po punkcie 120 dodaje się punkt 120 w brzmieniu: 
120a. 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 
 

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 
 


