Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego – rekrutacja otwarta
Instytut Germanistyki
Kierunek studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra,
inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie B2
(potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Postępowanie
kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie złożonych dokumentów.
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne
– rozmowa kwalifikacyjna (prowadzona w języku niemieckim) punktowana następująco:
- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów;
- za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów;
- za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów:
10 punktów.
Łącznie 30 punktów.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
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
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
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 (rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku niemieckim)
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana następująco:
za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów;
za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów;
za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów:
10 punktów.
Łącznie 30 punktów.
-

1

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego – rekrutacja otwarta
Terminy rekrutacji otwartej
Tura
rejestracji*

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

Termin
egzaminu dla
kandydatów
ze ścieżki
„P”**

Termin
egzaminu dla
kandydatów
ze ścieżki
„C”**

Ogłoszenie
wyników
(data/godzina)

I tura

5.06.2017 r.

14.07.2017 r.

18.07.2017 r.1

18.07.2017 r.1

25.07.2017 r.,
godz. 14.00

Przyjmowanie
dokumentów

19–21.07.2017 r.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego: 19 lipca 2017 r., godz. 11.00
*W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze jednostka może otworzyć kolejną turę rejestracji.
** O ile jednostka przewiduje taki egzamin.
1 Egzamin – rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona, gdy liczba kandydatów ubiegających się o
przyjęcie na studia na podstawie złożenia dokumentów przekroczy limit miejsc.

Terminy rekrutacji na studia równoległe
Tura
rejestracji*

Początek
rejestracji

Koniec
rejestracji

I tura

5.06.2017 r.

14.07.2017 r.

Termin
egzaminu**
18.07.2017 r.,
godz. 11.00

Ogłoszenie wyników
(data/godzina)
25.07.2017 r., godz.
14.00

Przyjmowanie
dokumentów
19–21.07.2017 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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