
                                                                                                               
 
 
Uniwersytet Warszawski – kształcenie 
 
Uniwersytet Warszawski to pod względem liczby studiujących największa polska uczelnia, 
każdego roku kształci się tu 45,5 tys. osób na studiach I i II stopnia, 3 tys. na studiach 
doktoranckich oraz 3 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów 
jest 4,8 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, 
Włoch, Niemiec, Turcji, Chin oraz Francji. 

Studia są prowadzone na 21 wydziałach, w interdyscyplinarnych kolegiach oraz 
centrach i ośrodkach naukowo-dydaktycznych. Kształceniem studentów zajmuje się 3,8 
tys. wykładowców, z których 750 ma tytuł profesora. Oferta studiów obejmuje kierunki z 
zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Wśród nich 
są indywidualne studia międzyobszarowe, 26 programów w języku angielskim, 29 
programów prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami. Na uniwersytecie działa 
też Uniwersytet Otwarty prowadzący kursy dla szerokiej publiczności.  

W krajowych i międzynarodowych rankingach szkół wyższych uniwersytet wypada 
najlepiej spośród polskich uczelni. Według międzynarodowych rankingów szkół wyższych 
uniwersytet znajduje się w 3% najlepszych uczelni świata. Około 20 programów studiów z 
UW jest co roku uwzględnianych na listach najlepszych kierunków, takich jak QS World 
University Ranking czy Eduniversal Best Masters and MBA Ranking.  

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. 

Uniwersytet współpracuje z ośrodkami z całego świata, nie tylko w ramach 
programów wymiany akademickiej, prowadzi z nimi również wspólne projekty 
dydaktyczne. We współpracy z nowojorskim Uniwersytetem Columbia UW opracował 
roczny program doskonalenia przyszłych nauczycieli. Wspólnie z Uniwersytetem w 
Cambridge rozwija program nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na 
brytyjskiej uczelni. W 2018 roku UW, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i 
Uniwersytet Karola w Pradze podpisały deklarację o utworzeniu sojuszu European 
University Alliance 4EU. Uczelnie chcą rozwijać współpracę w zakresie badań i kształcenia. 
W planach jest budowanie wspólnych programów studiów, otwierających przed 
studentami i doktorantami nowe możliwości mobilności.  

Na uniwersytecie działa około 200 studenckich i doktoranckich kół naukowych i 
artystycznych. Ich członkami jest kilka tysięcy osób. Uczelnia wspiera studentów, którzy 
chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie przez konkurowanie w 
swojej dziedzinie ze studentami najlepszych uczelni na świecie. Bardzo dobrze radzą 
sobie reprezentujący uniwersytet uczestnicy Mistrzostw Świata w Programowaniu 



Zespołowym, konkursów z zakresu różnych dziedzin prawa, zawodów łazików 
marsjańskich czy Międzynarodowego Turnieju Fizyków. 

Obecnie na UW realizowane są dwa duże przedsięwzięcia: wieloletni program 
rozwoju (2016-2025), który zapewni doskonałe warunki nauki studentom kierunków 
humanistycznych i społecznych; a także programu zintegrowanych działań na rzecz 
rozwoju UW (ZIP), którego celem jest unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty 
dydaktycznej. 
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