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REKRUTACJA 2020/2021 NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 
 

13 lipca na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczną się zapisy na studia I stopnia i jednolite magisterskie. 

Trwa także rekrutacja na częśd kierunków II stopnia. Rejestracja odbywa się przez system IRK.  

W tegorocznej ofercie studiów na UW do wyboru jest ponad 100 kierunków,  

w tym cztery nowości:  fennistyka, pedagogika specjalna, studia miejskie i nauczanie języków obcych. 

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 12 sierpnia. Wyniki 

rekrutacji kandydaci poznają 24 sierpnia. Osoby zainteresowane studiami na UW mają do wyboru 

ponad 100 kierunków, w tym cztery nowości: fennistykę (I i II stopnia), pedagogikę specjalną (jednolite 

magisterskie), studia miejskie (II stopnia), nauczanie języków obcych (II stopnia). 

Studia po fiosku  
Do tej pory na Uniwersytecie Warszawskim języka fioskiego można się było uczyd, wybierając 

specjalizację w Katedrze Hungarystyki, lektorat albo kurs językowy Uniwersytetu Otwartego UW. Od 

roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będą studia I i II stopnia w całości poświęcone fioskiemu. 

Będą to studia humanistyczne obejmujące dwie dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo. 

Studenci poznawad będą nie tylko język fioski, ale również kulturę i historię Finlandii. 

Praca z dziedmi i młodzieżą ze SPE 
Wydział Pedagogiczny od nowego roku prowadzid będzie pedagogikę specjalną. Student tego kierunku 

będzie rozwijał kompetencje nauczycielskie, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne 

i przywódcze. Studia trwają pięd lat. Po ich ukooczeniu, absolwenci będą przygotowani do 

wykonywania zawodu nauczyciela oraz pracy z dziedmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w edukacji włączającej, integracyjnej oraz w przedszkolach i szkołach specjalnych. 

Proces rozwoju miast 
Studia miejskie to propozycja dla kandydatów na studia II stopnia. Łączą wiedzę z socjologii, geografii 

oraz antropologii. Na tym kierunku kształcid się będą specjaliści, zajmujący się identyfikowaniem 

problemów rozwoju obszarów zurbanizowanych. Po pierwszym semestrze studenci wybiorą jeden 

z trzech modułów: przestrzenny, ekonomiczno-polityczny lub społeczny. 

Jedyny taki w kraju 
– Nauczanie języków obcych to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków 

obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle i dający uprawnienia do wykonywania 

zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów – mówi dr Agnieszka Sochal z Centrum Kształcenia 

Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Ukooczenie studiów II stopnia pozwala 
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uzyskad uprawnienie do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu na każdym etapie 

kształcenia: w szkole podstawowej, średniej oraz wyższej. 

Olga Laska  

 


