Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego – rekrutacja otwarta
Instytut Germanistyki
Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 30 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2017
Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język niemiecki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 80%

b) Kandydaci ze starą maturą
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo język A1 z grupy 1*

Matematyka

Język niemiecki

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 80%

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1
waga = 10%
*W przypadku braku języka polskiego

d)

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo język L1*

Matematyka

Język niemiecki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 80%

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 10%
*W przypadku braku języka polskiego
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e)

Kandydaci z maturą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Matematyka

Język niemiecki

waga = 10%

waga = 10%

waga = 80%

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu
rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Zasady kwalifikacji na studia równoległe i w trybie przeniesienia
Forma egzaminu: ustny
Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
1. Nobelpreisträger des deutschsprachigen Raumes im Bereich der Literatur anhand ausgewählter
Beispiele
2. Deutschland nach 1990. Ein Staat zweier Völker nach der Wiedervereinigung(?)
3. Deutschland, Österreich, die Schweiz – ausgewählte Aspekte der Landeskunde
4. Künstler des deutschsprachigen Raumes – ihr Leben und Werk anhand ausgewählter Beispiele
Terminy rekrutacji otwartej
Rekrutacja odbędzie się w terminach określonych w ogólnym harmonogramie rekrutacji na studia
stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie.
Terminy egzaminów dla kandydatów z dyplomem zagranicznym ze ścieżki „P” (w tym egzaminu
sprawdzającego znajomość języka polskiego):

12 lipca 2017 r., godz. 11.00
Terminy egzaminów dla kandydatów ze ścieżki „C” (w tym egzaminu sprawdzającego znajomość
języka polskiego):

12 lipca 2017 r., godz. 11.00
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Terminy rekrutacji na studia równoległe
Tura
rejestracji*

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

I tura

5.06.2017 r.

7.07.2017 r.

Termin
egzaminu**
12.07.2017 r.,
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników
(data/godzina)
19.07.2017 r., godz.
14.00

Przyjmowanie
dokumentów
20–21.07.2017 r.

* W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze jednostka może otworzyć kolejną turę rejestracji.
** O ile jednostka przewiduje taki egzamin.
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