
 
 

 

UCHWAŁA NR 4/2020 

RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW EUROPEISTYKA I EUROPEISTYKA 

– STUDIA EUROPEJSKIE 

 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zasad rekrutacji na rok 2021/2022 dla kierunków europeistyka i 

europeistyka – studia europejskie 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pt. 2 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

(Monitor UW z 2019 r. poz. 186), po głosowaniu w trybie obiegowym, rada 

dydaktyczna postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Rada dydaktyczna proponuje zasady rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku 

europeistyka (o profilu ogólnoakademickim) w roku akademickim 2021/2022 zgodne 

z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: A. Chmielewska 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do uchwały nr 4/2020 rady dydaktycznej dla kierunków  

europeistyka i europeistyka – studia europejskie  

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNKU EUROPEISTYKA  

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022  

 

Kierunek studiów: europeistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 

a) Kandydaci z maturą 2005-2021 

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

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

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,   
j. hiszpański,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

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

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

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 
  



b) Kandydaci ze starą maturą 

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

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

Przedmiot  
wymagany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski, 
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo  
brak poziomu x 0,8 
 
 

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

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

*Języki w kolumnie 3 i 4 muszą być różne. 

 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A*, 
albo 
literature and 
performance* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

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

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

Przedmiot  
wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka, 
geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, 
 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

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

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

 
  



d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

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

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

Przedmiot  
wymagany** 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny, historia, 
ekonomia, geografia, filozofia, 
łacina, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 
 

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

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

 



e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

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

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

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

 

f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do 
studiowania na danym kierunku)  
 
Nie jest przewidziany. 

 
g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (albo 
innego dokumentu uznanego przez komisję rekrutacyjną), przystępują do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka. Rozmowa może zostać przeprowadzona przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości 
kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie rzeczywistym. 
 
Rozmowa będzie dotyczyła aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych  
i ekonomicznych. 
 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku 
oceny: 

zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 
poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 
stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 
Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
Punktacja za rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego nie jest wliczana 
do punktacji końcowej. 
 
 

 



Kierunek studiów: europeistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1)  Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 200 pkt. 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, 
inżyniera lub dyplomu równoważnego. 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. 
Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za: 

 ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w 
przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja 
europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na 
kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,  

 ocenę celującą oraz bardzo dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku 
ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż wymienione powyżej. 

 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez 
kandydata tekstu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie 
IRK. Teksty obejmują następujące obszary: 

- migracje w Europie, 
- konflikty w Europie, 
- religie w Europie, 
- Europa a świat, 
- bezpieczeństwo w Europie, 
- Europa ojczyzn a Europa federacyjna. 

 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 300 
pkt. Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:  

 za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-100 pkt.  

 za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-100 pkt.  

 za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-50 pkt. 

 języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-50 pkt.   
 
Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 
punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym i oznacza brak możliwości 
zakwalifikowania kandydata na studia. Rozmowa kwalifikacyjna może zostać 
przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących 
potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie 
rzeczywistym. 
 



W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów 
uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru: 
 
W = R + B lub L 
gdzie: 
 
 R – liczba punktów uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej (od 0 do 300 
pkt.); 

B – 50 pkt. za dyplom licencjata z oceną na dyplomie: dobrą, dobrą plus, 
bardzo dobrą lub celującą uzyskaną na kierunku: 

- europeistyka – integracja europejska, 
- europeistyka – studia europejskie, 
- europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. 

L – 50 pkt. za dyplom licencjata z oceną na dyplomie bardzo dobrą lub 
celującą uzyskaną na kierunku innym niż wymienione powyżej. 

 
Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 350 pkt. 
 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w 
Polsce. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (albo 
innego dokumentu uznanego przez komisję rekrutacyjną), mogą uzyskać 
potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
Ocena kompetencji językowych kandydata prowadzona jest niezależnie od oceny 
merytorycznej. Punktacja za rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego nie 
jest wliczana do punktacji końcowej. 
 
Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku 
oceny: 

zasobu słownictwa – 0-10 pkt. 
poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt. 
stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt. 

 
Próg kwalifikacji: 16 pkt. 
 
 


