1. Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia II stopnia artes liberales na
specjalności





„Dzieło sztuki w kulturze”,
„Ideowe i materialne aspekty życia społecznego”
„Chrześcijaństwo w kulturze”
„Różnorodność biologiczna i kulturowa”

Limit miejsc: 20
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały
dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą.
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa
kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego
predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce
decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich
dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu.
Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera
do rozmowy jeden z tematów.
Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności
prowadzonych na kierunku artes liberales. Kandydaci przesyłają proponowane tematy na
elektroniczny adres Kolegium (rekrutacja_class@al.uw.edu.pl) nie później niż 14 dni
przed rozmową.
Ze








sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
celujący - 100 punktów,
bardzo dobry - 80 punktów,
dobry plus – 70 punktów,
dobry – 60 punkty,
dostateczny plus - 50 punktów,
dostateczny – 40 punktów,
niedostateczny – 0-39 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce
kandydata w rankingu. Próg kwalifikacji: 70 punktów.

b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały
dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą.
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa
kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego
predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce
decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich
dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu.
Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera
do rozmowy jeden z tematów.
Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności
prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli:





„Dzieło sztuki w kulturze”,
„Ideowe i materialne aspekty życia społecznego”
„Chrześcijaństwo w kulturze”
„Różnorodność biologiczna i kulturowa”

Kandydaci przesyłają proponowane tematy na elektroniczny adres Kolegium nie później niż
14 dni przed rozmową.
Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący - 100 punktów,
 bardzo dobry - 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus - 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.
O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce
kandydata w rankingu. Próg przyjęcia wynosi 70 punktów.
Terminy rekrutacji otwartej na specjalności:
 „Dzieło sztuki w kulturze”,
 „Ideowe i materialne aspekty życia społecznego”
 „Chrześcijaństwo w kulturze”
 „Różnorodność biologiczna i kulturowa”
Tura
rejestracji*

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Termin
nadsyłania
tematów

Terminy
egzaminów

I tura

06.06.2016

17.07.2016

6.07.2016

20-21.07.2016 22.07.2016

25-26.07.2016

II tura

01.08.2016

11.09.2016

5.09.2016

19-20.09.2016 21.09.2016

22-23.09.2016

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

* Kolejne tury mogą być otwierane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w
poprzednich turach.
Kandydaci spełniający kryteria kwalifikacji zostaną poinformowani przez indywidualne
konto w systemie IRK o dokładnym miejscu i terminie rozmowy kompetencyjnej.
Harmonogram rozmów zostanie ponadto opublikowany na stronie www.al.uw.edu.pl

2. Szczegółowe zasady rekrutacji na specjalność Między Wschodem
a Zachodem – historia kultury i myśli (Cultural and Intellectual History
Between East and West. Double Degree Program)
Limit miejsc: 6
a) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom
licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego
(w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w
Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego
– dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie)
na poziomie B2+.
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa
kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego
predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci,
zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów
wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien
mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between
East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na
wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy
weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej
znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze
zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia
częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu,
dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of
records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.
Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie
rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny
adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż 14 dni przed rozmową.
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący – 100 punktów,
 bardzo dobry – 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus – 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce
kandydata w rankingu.
Próg kwalifikacji: 70 punktów.
b) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym na
specjalność Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli.
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom
licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego
(w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w
Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego
– dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie)
na poziomie B2+.
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa
kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego
predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci,
zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów
wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien
mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between
East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.
W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na
wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy
weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej
znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze
zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia
częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu,
dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of
records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.
Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie
rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny
adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż 14 dni przed rozmową.
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:
 celujący – 100 punktów,
 bardzo dobry – 80 punktów,
 dobry plus – 70 punktów,
 dobry – 60 punkty,
 dostateczny plus – 50 punktów,
 dostateczny – 40 punktów,
 niedostateczny – 0-39 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce
kandydata w rankingu.
Próg kwalifikacji: 70 punktów.
Terminy rekrutacji otwartej na specjalność Między Wschodem a Zachodem –
historia kultury i myśli.
Tura
rejestracji

Termin
Początek
Koniec
Terminy
nadsyłania
rejestracji rejestracji
egzaminów
tematów

Jedna tura

01.08.2016 11.09.2016 5.09.2016

2021.09.2016

Ogłoszenie
wyników

Przyjmowanie
dokumentów

21.09.2016

22-23.09.2016

Kandydaci spełniający kryteria kwalifikacji zostaną poinformowani przez indywidualne
konto w systemie IRK o dokładnym miejscu i terminie rozmowy kompetencyjnej.
Harmonogram rozmów zostanie ponadto opublikowany na stronie www.al.uw.edu.pl

