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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 3 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 09 kwietnia 2021 r. 

w sprawie projektu szczegółowych warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego 
na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oferowanych przez Wydział 

Orientalistyczny w roku akademickim 2022/2023 

 
 

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
ZASAD REKRUTACJI 2022/2023 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

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

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
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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* 
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny  
 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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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 sytuacji językowej Afryki (na podstawie: Języki Afryki a 
kultura, (red.) N. Pawlak, Z. Podobińska, Agade, Warszawa 2004). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika Piłaszewicz, 
S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
 
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. Kierunek studiów: orientalistyka-arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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* 
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny  
 
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 zdawanymi za 
granicą 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 
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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 arabskim (na podstawie M.M. Dziekan, 
Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religii świata arabskiego (na podstawie J. Danecki, 
Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 2008). 
 
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. Kierunek studiów: orientalistyka-indologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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 angielski  
 
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 angielski 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* 
 
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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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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 Indii (na podstawie A. Basham, Indie, 
PWN, Warszawa 1973). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religiach Indii (na podstawie A. Basham, Indie, PWN, 
Warszawa 1973). 
 
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. 

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

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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 angielski  
 
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 angielski 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* 
 
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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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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 Japonii (na podstawie P. Varley, Kultura 
japońska, WUJ, Kraków 2006). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religiach Japonii (na podstawie J. Tubielewicz, 
Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984). 
 
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. 

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

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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 angielski  
 
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 angielski 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* 
 
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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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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. 

6. Kierunek studiów: orientalistyka-kultura Wschodu Starożytnego 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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* 
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny  
 
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 zdawanymi za 
granicą 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 
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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 językach Starożytnego Wschodu (na 
podstawie G. Roux, Mezopotamia, Dialog, Warszawa 2006). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religiach Starożytnego Wschodu (na podstawie G. Roux, 
Mezopotamia, Dialog, Warszawa 2006). 
 
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. 

7. Kierunek studiów: orientalistyka-mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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* 
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny  
 
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 zdawanymi za 
granicą 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 
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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 mongolskim lub tybetańskim (na 
podstawie S. Kałużyński, Dawni Mongołowie, PIW, Warszawa 1983, D. Snellgrove, H. Richardson, 
Tybet. Zarys historii kultury, PIW, Warszawa 1978). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religii Mongolii i/lub Tybetu (na podstawie S. Kałużyński, 
Dawni Mongołowie, PIW, Warszawa 1983, D. Snellgrove, H. Richardson, Tybet. Zarys historii kultury, 
PIW, Warszawa 1978). 
 
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. 

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

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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 angielski  
 
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 angielski 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* 
 
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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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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 Chin (na podstawie J. Pimpaneau, Chiny. 
Kultura i tradycje, Dialog, Warszawa 2001). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religiach Chin (na J. Lovell, The Great Wall: China 
Against the World 1000 BC - 2000 AD, Grove Press, New York 2007). 
 
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. 

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

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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* 
 
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 
 
Język obcy 
nowożytny  
 
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 zdawanymi za 
granicą 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 
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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 tureckim (na podstawie T. Majda, Język 
turecki, Dialog, Warszawa 2015). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religii Turcji (na podstawie D. Kołodziejczyk, 
Turcja, Trio, Warszawa 2000). 
 
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. 
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Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 
10. Kierunek studiów: orientalistyka-japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
 
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 angielski  
 
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 angielski na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
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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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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 Japonii (na podstawie P. Varley, Kultura 
japońska, WUJ, Kraków 2006). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religiach Japonii (na podstawie J. Tubielewicz, 
Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984). 
 
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. 
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Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest wliczana do 
punktacji końcowej. 

11. Kierunek studiów: orientalistyka-koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
 
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 angielski  
 
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 angielski na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
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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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest wliczana do 
punktacji końcowej. 

12. Kierunek studiów: orientalistyka-sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki (wieczorowe) 
Forma studiów: niestacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 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 
 
Język obcy 
nowożytny 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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1 

 

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

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

 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na 
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2022. 
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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 angielski  
 
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 angielski 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* 
 
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 
 
Język angielski 
 
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 angielski 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 angielski 
 

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

 
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 zdawanymi za 
granicą 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. 
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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 Chin (na podstawie J. Pimpaneau, Chiny. 
Kultura i tradycje, Dialog, Warszawa 2001). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religiach Chin (na J. Lovell, The Great Wall: China 
Against the World 1000 BC - 2000 AD, Grove Press, New York 2007). 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 
 

13. Kierunek studiów: orientalistyka-afrykanistyka 
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 państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, specjalność afrykanistyka lub na kierunku orientalistyka-afrykanistyka 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. udokumentowana znajomość dowolnego języka afrykańskiego na poziomie co najmniej A1 i/lub 
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2** 
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
* kandydatów po przyjęciu na studia obowiązywać będzie uzupełnienie do końca I roku egzaminów  
z 2 dodatkowych przedmiotów programu licencjackiego – wybranych spośród 4 następujących: Historia 
Afryki, Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki, Sztuka Afryki, Literatura Afryki w językach 
europejskich. 
** kandydatów przyjętych na studia ze znajomością języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie 240 
godz. drugiego języka afrykańskiego; kandydatów bez znajomości języka afrykańskiego obowiązuje 
zaliczenie dwóch języków afrykańskich (odpowiednio 240 godz. i 60 godz.) 
 
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 afrykanistyka lub na kierunku orientalistyka-afrykanistyka 
 
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, świadectwa znajomości języków oraz wyniku rozmowy 
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kwalifikacyjnej dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione  
w pkt. 1: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.  
dostateczna (3) – 10 pkt. 
 
b. ocena ze świadectwa potwierdzającego znajomość języków (afrykańskiego lub angielskiego –  
w przypadku posiadania obu pod uwagę brana jest wyższa ocena) 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.  
dostateczna (3) – 10 pkt. 
 
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt.  
Forma: ustna (rozmowa kwalifikacyjna) 
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada 
sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych 
studiów. 
Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania: 
 
1.Z zakresu podstawowej wiedza o krajach i kulturach Azji i Afryki. 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o sytuacji językowej Afryki (na podstawie podręcznika 
Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
3. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika Piłaszewicz, 
S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 sytuacji językowej Afryki (na podstawie: Języki Afryki a 
kultura, (red.) N. Pawlak, Z. Podobińska, Agade, Warszawa 2004). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika Piłaszewicz, 
S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
Kryteria oceny: poprawność gramatyczna, stylistyczna i językowa wypowiedzi, swoboda rozumienia i 
wypowiadania się w języku polskim 
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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. 
 
 
14. Kierunek studiów: orientalistyka - arabistyka 
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 MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, specjalność arabistyka lub na kierunku orientalistyka-arabistyka 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 arabskiego 
 
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 arabistyka lub na kierunku orientalistyka-arabistyka: 
 
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 arabskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.): 



30 
 

 
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 arabskiego: 
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.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 i języku arabskim (na podstawie M.M. Dziekan, 
Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religii świata arabskiego (na podstawie J. Danecki, 
Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 2008). 
 
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. 
 
15. Kierunek studiów: orientalistyka - indologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
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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 indologia lub na kierunku orientalistyka-indologia 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 indyjskiego  
 
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 indologia lub na kierunku orientalistyka-indologia: 
 
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 indyjskiego 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 indyjskiego: 
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.  
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c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 i języku Indii (na podstawie A. Basham, Indie, 
PWN, Warszawa 1973). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religiach Indii (na podstawie A. Basham, Indie, PWN, 
Warszawa 1973). 
 
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. 
 

16. Kierunek studiów: orientalistyka - iranistyka 
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 MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, specjalność iranistyka lub na kierunku orientalistyka-iranistyka 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 perskiego  
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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 iranistyka lub na kierunku orientalistyka-iranistyka: 
 
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 perskiego 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 perskiego: 
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.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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: 
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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. 
 

17. Kierunek studiów: orientalistyka - japonistyka 
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 równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub 
niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka lub na 
kierunku orientalistyka-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 kub na 
kierunku orientalistyka-japonistyka, składa się z dwóch etapów. 
 
W przypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, 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. Uzyskana pozytywna ocena z egzaminu 
językowego będzie stanowiła podstawę dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena z egzaminu z języka japońskiego, 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 dla osób posiadających dyplom 
ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność 
japonistyka: 
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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 
 
Sposób przeliczania ocen z egzaminu z języka japońskiego, z dyplomu i średniej z całego okresu 
studiów dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I 
stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
 
a. ocena z egzaminu z j. japońskiego 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt 
 
b. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 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 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 i języku Japonii (na podstawie P. Varley, Kultura 
japońska, WUJ, Kraków 2006). 
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2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religiach Japonii (na podstawie J. Tubielewicz, 
Historia Japonii, Ossolineum, Wrocław 1984). 
 
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. 
 
18. Kierunek studiów: orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego 
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 MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka specjalność asyriologia i hetytologia lub na kierunku orientalistyka-kultura Wschodu 
Starożytnego 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 z akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i 
hetyckiego 
 
 
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 asyriologia i hetytologia lub na kierunku orientalistyka-kultura Wschodu Starożytnego: 
 
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 
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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 z j akadyjskiego i 
sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego 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 j akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego: 
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.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 językach Starożytnego Wschodu (na 
podstawie G. Roux, Mezopotamia, Dialog, Warszawa 2006). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religiach Starożytnego Wschodu (na podstawie G. Roux, 
Mezopotamia, Dialog, Warszawa 2006). 
 
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. 
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19. 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 
 
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 lub na kierunku orientalistyka-
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 lub na kierunku orientalistyka-
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.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Kandydaci nieposiadający odpowiedniego (honorowanego przez UW) dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 
angielskiego co najmniej na poziomie B2. W celu oceny stopnia znajomości języka angielskiego 
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 angielskiego 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 mongolskim lub tybetańskim (na podstawie 
Ch. P. Atwod, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, Facts On File, 2004, M. T. Kapstein, 
The Tibetans, Wiley-Blackwell, 2006). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o religii Mongolii i/lub Tybetu (na Ch. P. Atwod, Encyclopedia 
of Mongolia and the Mongol Empire, Facts On File, 2004, M. T. Kapstein, The Tibetans, Wiley-Blackwell, 
2006). 
 
Kryteria oceny: poprawność gramatyczna, stylistyczna i językowa wypowiedzi, swoboda rozumienia i 
wypowiadania się w języku angielskim. 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. angielskiego. 
Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego nie jest wliczana do 
punktacji końcowej. 
 

Tłumaczenie zasad rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim: 
Field of studies: Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others 
Level of education: second cycle 
Educational profile: academic 
Form of studies: full-time 
Duration: 2 years 
Language of lecture: English 
Admission rules to study at Mongolian and Tibetan studies program: 
 
Recruitment for the second-cycle studies program: Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (in 
English) conducted within the Oriental Studies at the University of Warsaw is an open recruitment 
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I. Candidates holding Polish degree certificates (diplomas) 

Holders of Bachelor, Master, engineer etc. degree certificates (diplomas) or equivalents may apply for 
admission to the first year of the second-cycles studies program. 
 
At the first stage of the recruitment procedure, candidates are required to give an interview in order to 
check their English proficiency. Positive results of the interview qualify candidates for further 
recruitment procedure. Candidates who present documents which can be accepted by the University 
of Warsaw confirming their English language proficiency of at least B2 level are exempted from the 
interview. 
 
At the second stage of the recruitment process  
 
1. candidates possessing a degree certificate (diploma) of completion of Bachelor degree in the field 
of Oriental studies, specialization in Mongolian and Tibetan studies or Oriental studies-Mongolian and 
Tibetan studies, obtained during full-time studies or part-time studies shall expect that their 
a. overall grade point on the diploma 
b. grade point average (GPA) for the entire period of studies 
will be considered. 
2. candidates possessing diploma of completion of other studies than those mentioned in the point 
no.1 shall expect that their 
a. overall grade point on the diploma 
b. grade point in Mongolian or Tibetan language oral examination  
will be considered. 
 
 Method of calculating the recruitment points: 
The candidate may obtain maximum of 200 points, which is the sum of particular elements of the 
qualification procedure. 
1. Method of converting grade points from the diploma and the grade point average (GPA) for the 
entire period of studies for candidates with a diploma of full-time or part-time first-cycle studies in 
Oriental Studies, specialization in Mongolian and Tibetan studies: 
a. overall grade point on the diploma 
very good (5) - 100 points 
good plus (4+) - 92.5 points  
good (4) - 85 points  
sufficient plus (3+) - 72.5 points  
satisfactory (3) - 60 points 
 
b. the grade point average (GPA) of the entire period of studies 
Wp=Śox100/5 
Where: 
Wp – point result 
Śo - the grade point average (GPA) for the entire period of studies 
 
 2. method of converting diploma grade points and oral examination grade points in Mongolian or 
Tibetan language for candidates with a diploma other than those listed in point no. 1 
 
a. overall grade point on the diploma 
very good (5) - 100 points 
good plus (4+) - 92.5 points  
good (4) - 85 points  
sufficient plus (3+) - 72.5 points  
satisfactory (3) - 60 points 
 

b. grade point from the oral examination in Mongolian or Tibetan language:  
very good (5) - 100 points  
good plus (4+) - 92.5 points  
good (4) - 85 points  
sufficient plus (3+) - 72.5 points  
satisfactory (3) - 60 points 
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II. Candidates with a foreign diploma  
 
The same rules are in force as for the candidates with a diploma obtained in Poland. The grade points 
of candidates with a foreign diploma will be calculated accordingly and compared with the University of 
Warsaw grading scale. 
 
III. Checking the Candidates' competences to undertake studies conducted in English 
language 

Candidates who do not have an appropriate document (recognized by the University of Warsaw) 
certifying their English language proficiency at least at level B2 have to attend additionally an interview 
verifying their English language proficiency. In order to let assess the level of English language 
proficiency candidates shall attach scans of the necessary documents to the registration account and 
contact the admissions committee immediately after registration. Admissions committee approval of the 
required English language proficiency is a precondition for admitting the candidate to further admission 
procedure. 

Areas of the interview: thematic scope of the interview corresponds with the subject of future studies. 

During the interview, the candidate will be asked two main questions: 

- regarding basic data on Mongolian or Tibetan culture and language (based on Ch. P. Atwood, 
Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, Facts On File, 2004; M. T. Kapstein, The Tibetans, 
Wiley-Blackwell, 2006); 

- regarding basic data on religions of Mongolia and / or Tibet (based on Ch. P. Atwood, Encyclopedia of 
Mongolia and the Mongol Empire, Facts On File, 2004; M. T. Kapstein, The Tibetans, Wiley-Blackwell, 
2006). 

Assessment criteria are: grammatical, stylistic and linguistic correctness of speech, ease of 
understanding and speaking in English. 

A candidate may obtain max. of 100 points from an interview verifying English language proficiency. 
Obtaining from the interview minimally 60 points entitles the candidate to participate in the next steps of 
the admission procedure. 

Results of an interview verifying English language proficiency of the candidate are not included in the 
final score. 

20. Kierunek studiów: orientalistyka-sinologia 
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 MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, specjalność sinologia lub na kierunku orientalityka-sinologia  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
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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 
 
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 lub na kierunku orientalistyka-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.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 



43 
 

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 Chin (na podstawie J. Pimpaneau, Chiny. 
Kultura i tradycje, Dialog, Warszawa 2001). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religiach Chin (na J. Lovell, The Great Wall: China 
Against the World 1000 BC - 2000 AD, Grove Press, New York 2007). 
 
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. 
 

21. Kierunek studiów: orientalistyka - turkologia 
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 MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, specjalność turkologia lub na kierunku orientalistyka-turkologia 
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 tureckiego 
 
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 turkologia lub na kierunku orientalistyka-turkologia 
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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 tureckiego 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 tureckiego: 
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.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 i języku tureckim (na podstawie T. Majda, Język 
turecki, Dialog, Warszawa 2015). 
 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii i religii Turcji (na podstawie D. Kołodziejczyk, 
Turcja, Trio, Warszawa 2000). 
 
Kryteria oceny: poprawność gramatyczna, stylistyczna i językowa wypowiedzi, swoboda rozumienia i 
wypowiadania się w języku polskim 
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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. 
 
 
22. Kierunek studiów: komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 
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.  
 
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. 
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. 
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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 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
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 egzaminacyjne: 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 na temat przedmiotu i obszaru studiów (na podstawie 
Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Wyd. Akademia, Warszawa 1997). 
 

2. Z zakresu podstawowych wiadomości na temat historii kontaktów międzykulturowych (na podstawie 
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza SA, Warszawa 1998). 
 

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. 
 
23. Kierunek studiów: Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others 
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.  

W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 

 
a. wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku angielskim, 
b. ocena na dyplomie, 
c. średnia z całego okresu studiów.  
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Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w 
zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy kandydat otrzyma 
trzy główne pytania dotyczące: 

 
1. Podstawowej wiedzy o religiach i systemach wierzeń 
2. Ogólnych teorii i koncepcji badań nad religiami 
3. Treści przeczytanej lektury. 

 
Literatura zalecana do rozmowy: 
1. Oxford Handbook for Religious Studies, edited by Michael Stausberg and Steven Engler, Oxford 2016 
2. Geertz, Clifford, "Religion as a cultural system". The interpretation of cultures: selected essays, 
Geertz, Clifford. London: Fontana Press. 1993. pp. 87–125. 

 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 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. Maksymalnie 100 punktów. 
 
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:   
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. 
 
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 
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. 

ERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM 
Tłumaczenie zasad rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim: 

Field of study: Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others  
Level of education: second cycle 
Educational profile academic 
Language(s) of instruction: English 
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Duration: 2 years 

 
1) Admission rules  

 
a) Candidates holding Polish degree certificates (diplomas) 
 
Holders of Bachelor, Master, engineer etc. degree certificates (diplomas) or equivalents may apply for 
admission to the first year of the second-cycles studies program. 
 
In the open recruitment procedure, the following points will be taken into account: 

 

 
a. grade point resulting from an interview conducted in English 
b. overall grade point on the diploma 
c. grade point average (GPA) for the entire period of studies 
 
The scope of the interview is aimed at checking general orientation of the candidate in the subject of 
future studies. During the interview the candidate will receive three main questions regarding: 

 
1. Basic knowledge on religions and faith systems 
2. General theories and concepts of research on religions 
3. The content of the reading material 

 
Reading material: 
1. Oxford Handbook for Religious Studies, edited by Michael Stausberg and Steven Engler, Oxford 
2016 
2. Geertz, Clifford, "Religion as a cultural system". The interpretation of cultures: selected essays, 
Geertz, Clifford. London: Fontana Press. 1993. pp. 87–125. 

 
The candidate may obtain maximum of 100 points from the interview. Obtaining minimum 50 points 
from the interview entitles the candidate to participate in further recruitment procedure. 
 
Method of calculating the recruitment points: 
 
The candidate may obtain maximum of 300 points, which is the sum of particular elements of the 
qualification procedure. 
 
A. Assessment of the interview. Maximum 100 points 
 
B. overall grade point on the diploma 
very good (5) - 100 points 
good plus (4+) - 92.5 points  
good (4) - 85 points  
sufficient plus (3+) - 72.5 points  
satisfactory (3) - 60 points 
 
C. the grade point average (GPA) of the entire period of studies 
Wp=Śox100/5 
Where: 
Wp – point result 
Śo - the grade point average (GPA) for the entire period of studies 

 
b) Candidates with a foreign diploma  
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Rules of admission are the same as for candidates holding university diploma obtained in Poland. The 
grades of candidates with a foreign diploma will be calculated and compared to the grading scale 
applicable at the University of Warsaw. 

c) Assessment of the candidates' English language proficiency  

In the absence of the appropriate document (compliant with the requirements described in the general 
part of the recruitment resolution) certifying candidate's English language proficiency at least at 
B2  level, the  English language proficiency of the candidate will be assessed during  an interview.  

The positive results of the qualification procedure confirm candidate's competence to study in English 
at the above-mentioned program. 


