
 

 

 

Poz. … 

 

UCHWAŁA NR 51 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  

AFRICAN STUDIES, KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – AZJA I AFRYKA, ORIENTAL 
STUDIES – INNER ASIA: MONGOLIAN AND TIBETAN STUDIES, 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 22 grudnia 2022 r. 
 

 

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

pierwszego i drugiego stopnia oferowanych przez Wydział Orientalistyczny w roku 
akademickim 2023/2024, przyjętego przez Radę Dydaktyczną 8 kwietnia 2021 r. 

 

 

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

 

§ 1 

 Uchwala się projekt zmian w Załączniku nr 1 do projektu szczegółowych warunków, trybu i 
terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
oferowanych przez Wydział Orientalistyczny w roku akademickim 2023/2024, a odnoszących się do 
zasad postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia kierunek komunikacja 
międzykulturowa – Azja i Afryka. Dotychczasowe zapisy dotyczące zasad kwalifikacji i sposobu 
przeliczania punktacji rekrutacyjnej (pkt 1 ust. a) zastępuje się następującymi: 

 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem 
licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym dowolnego kierunku studiów. 

W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
ocena na dyplomie i średnia ze studiów. 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 

 



 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. rekrutacyjnych. Wynik końcowy stanowi suma 
punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie oraz średnią ocen ze studiów. Punktacja obliczana 
jest w następujący sposób: 

 

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 według wzoru: 

 

Wp = Śo x 100 / 5 

 

gdzie: 
Wp – wynik punktowy 

Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 

 

§ 2 

 

 Uchwala się projekt zmian w Załączniku nr 4 do projektu szczegółowych warunków, trybu i 
terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
oferowanych przez Wydział Orientalistyczny w roku akademickim 2023/2024, a odnoszących się do 
harmonogramu rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia kierunek komunikacja międzykulturowa – 
Azja i Afryka. Dotychczasowe zapisy dotyczące harmonogramu rekrutacji na ww. kierunki studiów 
zastępuje  się poniższymi: 

 

Tura 

rekrutacji 

Początek 

rejestracji 

Koniec 

rejestracji 

Sprawdzian 

znajomości 

języka 

polskiego** 

Zatwierdzenie 

wyników 

Ogłoszenie 

wyników  

Przyjmowanie 

dokumentów 

I tura 06.06.2023 06.07.2023 14.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 

I termin: 21, 24-

25.07.2023 

w przypadku 

niewypełnienia limitu 

miejsc: 

II termin: 26-27.07.2023 

w przypadku 

niewypełnienia limitu 

miejsc: 



 

III termin: 28, 31.07.2023 

kolejne terminy 

wyznaczone przez 

komisję rekrutacyjną  

II tura*  17.08.2023 11.09.2023 19.09 2023 21.09.2023 22.09.2023 

I termin: 25-26.09.2023 

w przypadku 

niewypełnienia limitu 

miejsc: 

II termin: 27-28.09.2023 

                  * w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze  
                  ** o ile dotyczy kandydata  

§ 3 

 

 Uchwala się projekt zmian w Załączniku nr 4 do projektu szczegółowych warunków, trybu i 
terminów postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia, 
oferowanych przez Wydział Orientalistyczny w roku akademickim 2023/2024, a odnoszących się do 
harmonogramu rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia kierunek Oriental Studies – Inner Asia: 
Mongolian and Tibetan Studies.  Dotychczasowe zapisy dotyczące harmonogramu rekrutacji na ww. 
kierunki studiów zastępuje  się poniższymi: 

 

Tura 

rekrutacji 

Początek 

rejestracji 

Koniec 

rejestracji 

Egzamin  

wstępny** 

Zatwierdzenie 

wyników 

Ogłoszenie 

wyników  

Przyjmowanie 

dokumentów 

I tura 06.06.2023 06.07.2023 14.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 

I termin: 21, 24-

25.07.2023 

w przypadku 

niewypełnienia limitu 

miejsc: 

II termin: 26-27.07.2023 

w przypadku 

niewypełnienia limitu 

miejsc: 

III termin: 28, 31.07.2023 

kolejne terminy 

wyznaczone przez 

komisję rekrutacyjną  

II tura*  17.08.2023 11.09.2023 19.09 2023 21.09.2023 22.09.2023 
I termin: 25-26.09.2023 



 

w przypadku 

niewypełnienia limitu 

miejsc: 

II termin: 27-28.09.2023 

                  * w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze  
                  **  w tym również sprawdzian znajomości języka angielskiego (o ile dotyczy kandydata).  
 

§ 4 

 Za pośrednictwem Biura Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego projekt, o którym mowa w 
§1, zostanie przedstawiony Prorektorowi UW ds. studenckich i jakości kształcenia celem 
zatwierdzenia zmian. 

 

§ 5 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej:  
M. Widy-Behiesse 


