Uniwersytet Warszawski – kształcenie
Uniwersytet Warszawski to pod względem liczby studiujących największa polska uczelnia, każdego roku
kształci się tu 44,4 tys. osób na studiach I i II stopnia, 3,2 tys. na studiach doktoranckich oraz 3 tys. na
studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,4 tys. obcokrajowców, ponad połowa
z nich to osoby na studiach długoterminowych, pozostali to stypendyści programów wymiany
akademickiej, przede wszystkim programu Erasmus+. Najwięcej zagranicznych studentów pochodzi z
Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Francji, Chin oraz Turcji.
Studia są prowadzone nie tylko na 21 wydziałach, lecz także w interdyscyplinarnych kolegiach
oraz centrach i ośrodkach naukowo-dydaktycznych. Kształceniem studentów zajmuje się 3,7 tys.
wykładowców, z których 780 ma tytuł profesora. Bogata oferta studiów obejmuje kierunki z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Wśród nich jest 11 programów
międzyobszarowych, 3 MBA. 25 kierunków studiów I i II stopnia jest prowadzonych w języku angielskim.
Jakość nauczania na Uniwersytecie jest oceniana przez Polską Komisję Akredytacyjną
(wcześniej Państwową Komisję Akredytacyjną). Najlepszym kierunkom i wydziałom przyznawane są
oceny wyróżniające. UW posiada obecnie 8 ocen wyróżniających.
Uniwersytet jako pierwsza polska uczelnia rozpoczął systematyczne badania karier
zawodowych swoich studentów. Ich wyniki dowodzą, że ponad 90% ankietowanych znajduje pracę w
ciągu roku od uzyskania dyplomu UW.
W krajowych i międzynarodowych rankingach szkół wyższych Uniwersytet wypada najlepiej
spośród polskich uczelni. W zestawieniu „Perspektyw” zwyciężał już dziesięciokrotnie, a według
klasyfikacji globalnych znajduje się w 3% najlepszych uczelni świata. Twórcy międzynarodowych
rankingów dziedzinowych, takich jak Quacquarelli Symmonds World University Ranking, Eduniversal
Best Masters and MBA czy US News and World Report spośród tysięcy kierunków na całym świecie
wybierają 200 najlepszych. Na tych listach jest uwzględnionych ponad 20 programów z UW.
Uniwersytet współpracuje z ośrodkami z całego świata, nie tylko w ramach programów
wymiany akademickiej, prowadzi z nimi również wspólne projekty dydaktyczne. 24 programy studiów
na UW umożliwiają otrzymanie podwójnego – polskiego i zagranicznego – dyplomu. W ostatnim czasie
we współpracy z nowojorskim Uniwersytetem Columbia UW opracował roczny program doskonalenia
przyszłych nauczycieli.
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