PRZEWODNIK
DLA KANDYDATÓW
NA STUDIA WYŻSZE

Planowana oferta edukacyjna UKSW
w roku akademickim 2019/2020

Najpopularniejsze kierunki i progi punktowe
w rekrutacji 2018/2019
Liczba osób na miejsce (dane po 1. turze rekrutacji) – studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Kierunki
Administracja
Archeologia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biologia
Chemia
Człowiek w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia

I stopnia/mgr
jedn.

stac.

niest.

stac.

niest.
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l
l
l
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l

l
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l
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Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia włoska
Filozofia
Filozofia, specjalność: Philosophy
And Culture Of East-Central Europe
Fizyka
Historia
Historia sztuki
Informatyka
Inżynieria środowiska

11
40

wydziałów
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kierunków studiów

l
l
l
l
l

I stopnia/mgr
jedn.

stac.

l

Nauki o rodzinie
Ochrona dóbr kultury i środowiska
Ochrona środowiska

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Muzeologia

l

l

Ochrona środowiska, specjalność:
Sustainability Studies
Pielęgniarstwo
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(nowość)
Pedagogika specjalna (nowość)
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Prawo kanoniczne
Psychologia
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Teologia
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
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studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

l
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studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

studia jednolite mgr

l
l
studia jednolite mgr

l

Psychologia 
11,89
Ekonomia 
8,99
Pedagogika 
7,78
Prawo 
5,66
Administracja 
5,43
Filologia włoska 
5,00
Informatyka 
4,68
Stosunki międzynarodowe 
4,46
Filologia polska 
4,43
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
4,09
Pedagogika specjalna 
4,03
Prawo kanoniczne – specjalność administr.-sądowa  4,00
Dziennikarstwo ogólne 
3,13
Matematyka 
3,08
Komunikacja medialno-kulturowa 
3,08
Chemia 
2,98
Archeologia 
2,85
Historia 
2,82
Kulturoznawstwo 
2,78

II stopnia

niest.

Komunikacja kultury i religii (nowość)
Kulturoznawstwo

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Kierunki

Matematyka

Ekonomia menedżerska
Europeistyka

II stopnia

l
l
studia jednolite mgr

l

Socjologia 
2,77
Człowiek w cyberprzestrzeni 
2,76
Coaching i mediacje społeczne 
2,33
Ochrona środowiska 
2,24
Politologia 
2,12
Fizyka 
1,93
Biologia 
1,91
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 
1,90
Historia sztuki 
1,82
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 
1,75
Teologia ogólna 
1,73
Filozofia 
1,72
Nauki o rodzinie 
1,67
Praca socjalna 
1,64
Europeistyka 
1,53
Muzeologia 
1,50
Filologia klasyczna 
1,33
Ochrona dóbr kultury i środowiska 
1,28
Prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna  1,00

Punktacja ostatniej osoby zakwalifikowanej w 1. turze rekrutacji wg limitu – studia stacjonarne I stopnia
i jednolite magisterskie
Prawo 
73,60
Psychologia 
70,80
Stosunki międzynarodowe 
70,80
Filologia polska 
69,10
Dziennikarstwo ogólne 
68,88
Filologia włoska (specjalność) 
68,60
Ekonomia 
65,90
Prawo kanoniczne - specjalność administr.-sądowa 64,80
Matematyka 
62,20
Administracja 
61,80
Historia 
61,30
Komunikacja medialno-kulturowa 
61,00

studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

koła naukowe



Kulturoznawstwo 
Pedagogika 
Informatyka 
Archeologia 
Historia sztuki 
Politologia 
Pedagogika specjalna 
Filozofia 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
Socjologia 
Człowiek w cyberprzestrzeni 
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 

58,90
56,90
56,40
55,80
54,30
53,40
53,10
52,50
52,40
52,40
51,45
50,60
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rejestracja – krok po kroku

obliczanie wyniku rekrutacyjnego

Studia stacjonarne
I stopnia i niestacjonarne
na Wydziale Nauk
Pedagogicznych

Studia NIEstacjonarne

1. Zarejestruj się na stronie 
www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij
wymagane dane

1. Zarejestruj się na stronie 
www.irk.uksw.edu.pl i uzupełnij
wymagane dane

2. Zapisz się na wybrany kierunek/
kierunki studiów

2. Zapisz się na wybrany kierunek/
kierunki studiów

3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

4. Poczekaj na ogłoszenie punktacji
oraz tzw. statusu kwalifikacji:
– „zakwalifikowany” (kandydat
może składać dokumenty)
– „wpisany na listę rezerwową”
(kandydat oczekuje na ewentualne
przesunięcie listy rankingowej
w kolejnych turach, chyba że na
jego koncie widnieje wyraźny
komunikat o możliwości złożenia
dokumentów w pierwszej turze)
– „niezakwalifikowany” (kandydat
nie bierze dalszego udziału
w procesie rekrutacji)

 . Złóż dokumenty w terminie
4
podanym przez wydział

4a. Jeżeli zostałeś zakwalifikowany lub na koncie kandydata masz
komunikat o możliwości złożenia
dokumentów – złóż dokumenty
w terminie podanym przez wydział
4

Studia I stopnia i jednolite mgr
Dla większości studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich
wynik rekrutacyjny jest obliczany w oparciu o trzy przedmioty: język polski,
język obcy oraz wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie wskazanym przez
kandydata. Poziom rozszerzony ma przypisane wyższe przeliczniki niż poziom
podstawowy.
Odmienne zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego mają zastosowanie
w przypadku:
•
Informatyki, Matematyki, Fizyki, Chemii (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych), gdzie pod uwagę są brane dwa przedmioty – język obcy oraz matematyka
•
Pielęgniarstwo (Wydział Medyczny. Collegium Medicum), gdzie pod
uwagę są brane dwa przedmioty – język obcy i przedmiot do wyboru
•
Politologii, Europeistyki (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)
gdzie brane są pod uwagę trzy przedmioty – język polski LUB matematyka; język obcy; przedmiot do wyboru
•
Teologii, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wydział Teologiczny) gdzie oprócz podstawowych trzech przedmiotów jest jeszcze rozmowa kwalifikacyjna.

Studia II stopnia stacjonarne
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej ocen z toku studiów i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Studia niestacjonarne
W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział (nie jest obliczany wynik rekrutacyjny), poza rekrutacją
na studia I i II stopnia: Pedagogikę oraz studia jednolite magisterskie: Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną i Pedagogikę specjalną, gdzie obowiązują zasady kwalifikacji takie jak dla studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich.

Szczegółowe zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego można odnaleźć na naszej stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl
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przedmioty dodatkowe (studia stacjonarne I stopnia
i jednolite magisterskie)
WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU
www.wbns.uksw.edu.pl
• biologia
• inżynieria środowiska
– przedmiot do wyboru: biologia, matematyka,
informatyka, chemia, geografia, fizyka

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
www.wfch.uksw.edu.pl
• filozofia
• ochrona środowiska
• psychologia (jednolite magisterskie)
– przedmiot do wyboru:
• filozofia: filozofia, WOS, geografia,
biologia, matematyka, fizyka,
historia, język łaciński i kultura
antyczna, chemia
• ochrona środowiska: biologia,
filozofia, matematyka, fizyka,
historia, WOS, geografia, chemia
• psychologia: biologia, matematyka,
fizyka, historia, chemia, geografia,
filozofia
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WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY.
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
www.wmp.uksw.edu.pl
• chemia
• fizyka
• informatyka
• matematyka
Brak przedmiotu dodatkowego do wyboru
(obowiązkowo matematyka i język obcy)

WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM
www.wmcm.uksw.edu.pl
• pielęgniarstwo (nursing)
studia w języku polskim i angielskim
– przedmiot do wyboru: matematyka,
biologia, chemia, fizyka, geografia,
informatyka
• kierunek lekarski – zostanie uruchomiony po
uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji
Akredytacyjnej

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH
www.wnhis.uksw.edu.pl
• archeologia
• archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
• bezpieczeństwo wewnętrzne
• ekonomia
• europeistyka
• historia
• historia sztuki
• ochrona dóbr kultury i środowiska
• politologia
• praca socjalna
• socjologia
• zarządzanie dziedzictwem kulturowym
– przedmiot do wyboru:
• politologia, europeistyka: historia,
WOS, geografia
• archeologia, archiwistyka
i zarządzanie dokumentacją,
historia, historia sztuki, praca
socjalna, socjologia, zarządzanie
dziedzictwem kulturowym:
historia, WOS, historia sztuki,
matematyka, język łaciński
i kultura antyczna, geografia
• ochrona dóbr kultury
i środowiska: historia, WOS,
historia sztuki, matematyka,
język łaciński i kultura antyczna,
geografia, biologia)
• ekonomia: matematyka, geografia,
WOS, fizyka, historia, informatyka
• bezpieczeństwo wewnętrzne:
historia, WOS, geografia,
informatyka

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
www.wnh.uksw.edu.pl
• filologia polska
• filologia – specjalność filologia klasyczna
• filologia – specjalność filologia włoska
• kulturoznawstwo
• muzeologia
– przedmiot do wyboru: biologia, filozofia,
geografia, historia, historia sztuki, historia
muzyki, język łaciński i kultura antyczna,
matematyka, WOS, fizyka, chemia,
informatyka

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
www.wnp.uksw.edu.pl
• pedagogika
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• pedagogika specjalna
– przedmiot do wyboru: historia, WOS,
geografia, matematyka, biologia


WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
www.wpia.uksw.edu.pl
• administracja
• człowiek w cyberprzestrzeni
• prawo (jednolite magisterskie)
• stosunki międzynarodowe
– przedmiot do wyboru: historia, WOS,
geografia, matematyka

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO
www.wpk.uksw.edu.pl
• prawo kanoniczne (jednolite magisterskie),
specjalności
– kanoniczno-cywilna
– kanoniczna administracyjno-sądowa
– przedmiot do wyboru: historia, WOS,
geografia, matematyka

WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
www.wsr.uksw.edu.pl
• nauki o rodzinie
– przedmiot do wyboru: biologia, geografia,
historia, WOS, matematyka

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
www.teologia.uksw.edu.pl
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
specjalności:
– dziennikarstwo ogólne
– komunikacja medialno-kulturowa
– komunikacja medialno-religijna
• teologia (jednolite magisterskie),
specjalnosci:
– teologia ogólna
– nauczycielsko-katechetyczna
– coaching i mediacje społeczne
– przedmiot do wyboru: geografia, historia,
WOS, matematyka, język łaciński i kultura
antyczna, filozofia.
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Kampus przy ul. Dewajtis (Lasek Bielański)
1) Wydział Teologiczny
2) Wydział Prawa Kanonicznego
3) Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Autobus: 103, 121, 181
Tramwaj: 6, 17
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Kampus przy ul. Wóycickiego (Młociny)
1) Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
2) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
3) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
4) Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
5) Wydział Nauk Pedagogicznych
6) Wydział Prawa i Administracji
7) Wydział Studiów nad Rodziną
8) Wydział Medyczny. Collegium Medicum
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Autobus: 114, 181, 303

Biuro Rekrutacji
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 005
tel. 22 569 96 94, 22 569 68 32
www.rekrutacja.uksw.edu.pl
rekrutacja@uksw.edu.pl
admission@uksw.edu.pl
System Internetowej Rejestracji Kandydatów
www.irk.uksw.edu.pl
irk@uksw.edu.pl
Redakcja i skład folderu:
Marta Kazior-Grąbczewska,
Agnieszka Iwaszkiewicz

