
 

 

 

 

Poz. … 

 

UCHWAŁA NR 16 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KOMUNIKACJA 

MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL STUDIES – INNER ASIA: 
MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, ORIENTALISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

AFRYKANISTYKA, ORIENTALISTYKA – ARABISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
EGIPTOLOGIA, ORIENTALISTYKA – HEBRAISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

INDOLOGIA, ORIENTALISTYKA – IRANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 
JAPONISTYKA, ORIENTALISTYKA – KOREANISTYKA, ORIENTALISTYKA – 

KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO, ORIENTALISTYKA – MONGOLISTYKA 
I TYBETOLOGIA, ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA, ORIENTALISTYKA – 

TURKOLOGIA, RELIGIONS OF ASIA AND AFRICA: BUDDHISM, ISLAM AND 
OTHERS 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie poprawek do szczegółowych warunków, trybu i terminów  
postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów  

pierwszego i drugiego stopnia,  
oferowanych przez Wydział Orientalistyczny w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) oraz ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie  
Warszawskim Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Uchwala się projekt zmian treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr 62 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2021 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 2022/2023. 

§ 2 

1. W części I (pierwszej) załącznika w zasadach kwalifikacji Kandydatów ze starą 
maturą – punkt b), na stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-
afrykanistyka (pozycja 80), orientalistyka-arabistyka (pozycja 81), 
orientalistyka-kultura Wschodu Starożytnego (pozycja 87), orientalistyka-
mongolistyka i tybetologia (pozycja 88), orientalistyka-turkologia (pozycja 91) 
zastępuje się zapis: „Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 
może być uwzględniony dwukrotnie.” znajdujący się pod tabelą na następujący: 

„Język obcy zdawany na poziomie rozszerzonym albo bez poziomu w 
kolumnach 3 i 4 może być uwzględniony dwukrotnie.” 
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2. W części I (pierwszej) załącznika w zasadach kwalifikacji Kandydatów ze starą 
maturą – punkt b), na stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-
indologia (pozycja 82), orientalistyka-japonistyka (pozycja 83), orientalistyka-
koreanistyka (pozycja 85), orientalistyka-sinologia (pozycja 89) zastępuje się 
zapis: „Język angielski na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być 
uwzględniony dwukrotnie.” znajdujący się pod tabelą na następujący: „Język 

angielski zdawany na poziomie rozszerzonym albo bez poziomu w 
kolumnach 3 i 4 może być uwzględniony dwukrotnie.” 
 

3. W części I (pierwszej) załącznika w zasadach kwalifikacji Kandydatów ze starą 
maturą – punkt b), na niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-
japonistyka (pozycja 84), orientalistyka-koreanistyka (pozycja 86), 
orientalistyka-sinologia (pozycja 90) zastępuje się zapis: „Język angielski na 
poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być uwzględniony dwukrotnie.” 
znajdujący się pod tabelą na następujący: „Język angielski zdawany na 

poziomie rozszerzonym albo bez poziomu w kolumnach 3 i 4 może być 
uwzględniony dwukrotnie.” 
 

4. W części II (drugiej) załącznika w zasadach rekrutacji na studia II stopnia dodaje 
się po pozycji 99 zasady kwalifikacji dla stacjonarnych studiów II stopnia na 
kierunku orientalistyka-koreanistyka, które brzmią: 
 

Kierunek studiów: orientalistyka – koreanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
 

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 MEiN.  
 

W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I 
stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka lub na kierunku 
orientalistyka-koreanistyka 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 koreańskiego 



 

 

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 koreanistyka lub na kierunku 
orientalistyka-koreanistyka: 
  
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.  
 

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 
koreańskiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż 
wymienione w pkt. 1.: 
 

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.  
 

b. ocena z egzaminu ustnego z języka koreańskiego: 
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.  
 

2) Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 



 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym przystępują dodatkowo do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy 
zwolnione są osoby posiadające dokument poświadczający znajomość języka 
polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. 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.  
 

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej: zakres tematyczny rozmowy 
kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w 
zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy 
kandydat otrzyma dwa główne pytania:  
1. Z zakresu podstawowych wiadomości o kulturze, historii i języku Korei (na 

podstawie J. P. Rurarz, Historia Korei, Dialog, Warszawa 2005).  
 

2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religiach Korei (na podstawie H. 
Ogarek-Czoj, Religie Korei, Dialog, Warszawa 2018). 

 

Kryteria oceny: poprawność gramatyczna, stylistyczna i językowa wypowiedzi, 
swoboda rozumienia i wypowiadania się w języku polskim.  
 

Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość 
j. polskiego. Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia 
kandydata do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. 
  
Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego 
nie jest wliczana do punktacji końcowej. 
 

§ 3 

 Za pośrednictwem Biura Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego projekt, o 
którym mowa w § 1, zostanie przedstawiony Senatowi UW w celu zatwierdzenia. 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:  
M. Widy-Behiesse 


