
 

 

 

 

Poz. … 

 

UCHWAŁA NR 23 
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 14 kwietnia 2022 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 rekrutacji na studia I stopnia 
dodaje się zasady kwalifikacji dla stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka-iranistyka, które brzmią: 
 

Kierunek studiów: orientalistyka-iranistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 

 



 

 

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 

 

a) Kandydaci z maturą 2005-2022 

 

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 język obcy  

do wyboru z:  

j. angielski,  

j. francuski,  

j. niemiecki,  

j. hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski 

 

P. rozszerzony x 1 

 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

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

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. hiszpański, 

j. włoski, j. rosyjski 

 

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  

albo 

brak poziomu x 0,8 

 

 

P. rozszerzony x 1 

albo 

brak poziomu x 0,8 

 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

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

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 

 

Język obcy 

nowożytny  

 

P. wyższy (HL) x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

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

Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot 

wymagany 

 

Język polski 

albo język L1* 

Przedmiot 

wymagany 

 

Matematyka 

 

P. podstawowy x 0,6 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język obcy 

nowożytny  

 



 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

P. rozszerzony x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

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

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język polski albo język 

oryginalny matury* 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Język obcy 

nowożytny 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 65% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 

f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym 

kierunku)  

 

Jednostka nie przewiduje dodatkowego egzaminu wstępnego. 

 

g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz Maturą Międzynarodową i Maturą Europejską (nie dotyczy 

kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego) 

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 i języku perskim (na podstawie M. Składankowa, 

Zrozumieć Iran, Dialog, Warszawa 1996). 2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religii Iranu (na 

podstawie M. Składankowa, Zrozumieć Iran, Dialog, Warszawa 1996). 

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. 

 
2. W części II (drugiej) załącznika w zasadach rekrutacji na studia II stopnia usuwa 

się zapisy dotyczące zasad kwalifikacji na stacjonarne studia II stopnia na 
kierunku orientalistyka-iranistyka (pozycja 98). 

3. W części II (drugiej) załącznika w zasadach rekrutacji na studia II stopnia dodaje 
się zapisy dotyczące zasad kwalifikacji na stacjonarne studia II stopnia na 
kierunku African studies z zastrzeżeniem, że rekrutacja zostanie uruchomiona 
jeśli wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów zostanie przyjęty przez 
Senat UW. Zasady kwalifikacji brzmią następująco: 

 

1. Kierunek studiów: African Studies 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
 
Studia w języku angielskim 

 
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 postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. rozmowa kwalifikacyjna 
 
Sposób przeliczania punktów: 



 

Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt., co stanowi sumę poszczególnych 
elementów postępowania kwalifikacyjnego. 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 40 pkt. 
dobra plus (4+) – 37 pkt. 
dobra (4) – 34 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 29 pkt. 
dostateczna (3) – 24 pkt. 

b. rozmowa kwalifikacyjna - 60 pkt. 

W czasie rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której 
zostanie oceniona ogólna wiedza na temat kultur i języków Afryki (Jedno pytanie 
ogólne na temat zainteresowań kandydata, drugie - na temat zadanej lektury i jej 
krytycznej oceny, trzecie - na temat orientacji we współczesnych wydarzeniach w 
Afryce  i ich ocena). Oceniane będą umiejętność argumentacji i stopień zrozumienia 
lektury - 0-20 pkt. za każdy element rozmowy. 
 
Kandydat zainteresowany nauką języka na poziomie zaawansowanym powinien 
poświadczyć znajomość danego języka na poziomie co najmniej A2 (np. dyplomem 
licencjata studiów afrykanistycznych, zaświadczeniem ukończenia kursu językowego 
itp.).  
 
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 angielskim  

 

W przypadku braku dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na 

poziomie co najmniej B2 (zgodnych z wymogami określonymi w ogólnej części 

uchwały rekrutacyjnej), kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej na studia.  

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem 

kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim na ww. kierunku. 

 
 4. W części II (drugiej) załącznika w zasadach rekrutacji na studia II stopnia na 
kierunek orientalistyka - afrykanistyka dodaje się zapis warunkujący uruchomienie 
rekrutacji, który ma brzmienie: „Rekrutacja zostanie uruchomiona o ile Senat UW nie 
zatwierdzi nowego kierunku studiów – African Studies) 
 

§ 2 



 

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

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:  
M. Widy-Behiesse 


