
 

 

Poz. 4 
 

UCHWAŁA NR 4 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW GERMANISTYKA  

z dnia 25 kwietnia 2021 r. 

w sprawie propozycji zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia pierwszego i 
drugiego stopnia na kierunku germanistyka w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 
2019 r. poz. 190) Rada Dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Proponuje się zasady, tryb i terminy rekrutacji na studia I i II stopnia na 
kierunku germanistyka w roku akademickim 2022/2023, stanowiące załącznik nr 1, nr 
2 i nr 3 do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: A. Jaroszewska  
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów germanistyka  

z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie propozycji zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku germanistyka w roku akademickim 2022/2023 

 
 

ZASADY REKRUTACJI 2022/2023 
 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  

Czas trwania: 2022/23–2024/25 (3 lata) 

 

1) Zasady kwalifikacji  

 

Próg kwalifikacji: 50 pkt.  

 

a) Kandydaci z maturą 2005–2022 
Przedmiot 

wymagany 

 

Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 
 

 

Przedmiot 

wymagany 

 

Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język niemiecki 

 
P. rozszerzony x 1  

 

waga = 15%  waga = 15% waga = 70% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
Przedmiot 

wymagany 

 

Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

albo  

brak poziomu x 0,8 

 

 

Przedmiot 

wymagany 

 

Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

albo  

brak poziomu x 0,8 

 

 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język niemiecki 

 
P. rozszerzony x 1  

albo  

brak poziomu x 0,8 

 

waga = 15%  waga = 15% waga = 70% 

 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
Przedmiot 

wymagany 

 

Język polski 

albo  

język A* 

albo 

literature and 

performance* 

Przedmiot 

wymagany 

 

Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 

P. wyższy (HL) x 1  

 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język niemiecki 

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

albo 

P. wyższy (HL) x 1  
 

 

 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot 

wymagany 

 

Język polski 

albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot 

wymagany 

 

Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

Przedmiot  

wymagany 

 

Język niemiecki 

 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Przedmiot  

wymagany 

 

Język polski albo 

język oryginalny 

matury 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Matematyka 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Język niemiecki 

 

waga = 15% waga = 15% waga = 70% 

 

f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania 

na danym kierunku) – brak 

 

 

g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 
 

Kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów 

z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), 

zobowiązani są przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument 

poświadczający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy 

nie legitymują się honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem 

poświadczającym znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu ze znajomości 

języka polskiego na poziomie B2. 

 

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 

tekstu w języku polskim 

 

Kryteria oceny: 
 umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów) 
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 umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów) 

 znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów) 

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym 

kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów w każdym kryterium oceny.  

 

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej, 

stanowi odrębną punktację. 
 

 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  

Czas trwania: 2022/23–2023/24 (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).  

 
Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się z 3 pytań, 
za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona jest w języku niemieckim i 
sprawdza zainteresowania kandydatów językiem, kulturą i literaturą krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 

 Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej: 

Z zakresu literaturoznawstwa: 
1. Kierunki badań literaturoznawczych. 
2. Klasyfikacja gatunków literackich. 
3. Najważniejsze tendencje w literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego po 

roku 1945. 
4. Kino, teatr, muzyka krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. 

Z zakresu językoznawstwa: 
1. Dziedziny językoznawstwa ogólnego i stosowanego. 
2. Definicja języka i jego funkcje. 
3. Kierunki badań językoznawczych. 
4. Klasyfikacja genetyczna języka niemieckiego. 

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba 

punktów konieczna do zdania rozmowy kwalifikacyjnej: 18, przy czym kandydat musi 

uzyskać minimum 6 punktów za każdą odpowiedź. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 
Kandydaci z dyplomami zagranicznymi są zobowiązani przedstawić dokument poświadczający 
znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w uchwale 
rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada honorowanego przez Uniwersytet Warszawski 
dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego jest przeprowadzany sprawdzian ze 
znajomości języka polskiego na poziomie B2 w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do 
odbywania studiów w tym języku.  

 

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 

tekstu w języku polskim 

 

Kryteria oceny: 
 umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów) 

 umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów) 

 znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów) 

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym 

kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów w każdym  kryterium oceny. 

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej, 

stanowi odrębną punktację. 

 

 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarne  

Czas trwania: 2022/23–2023/24 (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).  

 

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się 

z 3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona jest w 

języku niemieckim i sprawdza zainteresowania kandydatów językiem, kulturą i literaturą 

krajów niemieckiego obszaru językowego  

 

Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej: 

 

Z zakresu literaturoznawstwa: 
1. Kierunki badań literaturoznawczych. 
2. Klasyfikacja gatunków literackich. 
3. Najważniejsze tendencje w literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego po 

roku 1945. 
4. Kino, teatr, muzyka krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. 

Z zakresu językoznawstwa: 
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1. Dziedziny językoznawstwa ogólnego i stosowanego. 
2. Definicja języka i jego funkcje. 
3. Kierunki badań językoznawczych. 
4. Klasyfikacja genetyczna języka niemieckiego. 

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba 

punktów konieczna do zdania rozmowy kwalifikacyjnej: 18, przy czym kandydat musi 

uzyskać minimum 6 punktów za każdą odpowiedź. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 

c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 
Kandydaci z dyplomami zagranicznymi są zobowiązani  przedstawić dokument poświadczający 
znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w uchwale 
rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada honorowanego przez Uniwersytet Warszawski 
dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, jest przeprowadzany sprawdzian ze 
znajomości języka polskiego na poziomie B2 w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do 
odbywania studiów w tym języku.  

 

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 

tekstu w języku polskim 

 

Kryteria oceny: 
 umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów) 

 umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów) 

 znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów) 

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym 

kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów w każdym kryterium oceny. 

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej, 

stanowi odrębną punktację. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów germanistyka  

z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie propozycji zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku germanistyka w roku akademickim 2022/2023 

 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023 

 

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia 
magisterskie 

2. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia 
magisterskie 

3. Studia drugiego stopnia 
4. Przeniesienia z innych uczelni 
5. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 

roku akademickiego 2022/2023 

 
 

 

 

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

OPCJA I (Z PODZIAŁEM NA TURY) 
 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin 
dodatkowego 
egzaminu 
wstępnego** 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 06.06.2022 05.07.2022 13.07.2022 

 

18.07.2022 

 

19.07.2022 

I termin: 20-22.07.2022 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 25-26.07.2022 
III termin: 27-28.07.2022 
kolejne terminy wyznaczone 
przez komisję rekrutacyjną  

II tura*  17.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 

I termin: 27-28.09.2022 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 29-30.09.2022 

 
* proszę wskazać właściwe: 1) w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze;  

** w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego 



 

2. Studia drugiego stopnia 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 

 
OPCJA I (Z PODZIAŁEM NA TURY) 

 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin 
egzaminu 
wstępnego** 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 06.06.2022 05.07.2022 

 

12.07.2022 

 

 

 
18.07.2022 

 

 

 

19.07.2022 

 

I termin: 20-22.07.2022 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 25-26.07.2022 
 
kolejne terminy wyznaczone 
przez komisję rekrutacyjną 

II tura*  17.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 

 

23.09.2022 

 

26.09.2022 

I termin: 27-28.09.2022 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 29-30.09.2022 

* proszę wskazać właściwe: 1) w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze;  

** w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego  

 

 
 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

OPCJA I (Z PODZIAŁEM NA TURY) 

 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin 
egzaminu 
wstępnego** 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 06.06.2022 05.07.2022 

 

12.07.2022 

 

 

18.07.2022 
 

 

 

19.07.2022 

 

I termin: 20-22.07.2022 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 25-26.07.2022 
 
kolejne terminy wyznaczone 
przez komisję rekrutacyjną 

II tura*  17.08.2022 12.09.2022 20.09.2022 

 

23.09.2022 

 

26.09.2022 

I termin: 27-28.09.2022 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 29-30.09.2022 
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* proszę wskazać właściwe: 1) w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze;  

** w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego 

 
 

3. Przeniesienia z innych uczelni 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 

 
OPCJA II (REKRUTACJA CIĄGŁA OD CZERWCA DO WRZEŚNIA – BEZ PODZIAŁU NA 
TURY) 
 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego* 

Ogłoszenie wyników  Przyjmowanie dokumentów 

06.06.2022 12.09.2022 20.09.2022 
26.09.2022 

 

I termin: 27-28.09.2022 

w przypadku niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin: 29-30.09.2022 

* w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego  

 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 2 lata 
 

OPCJA II (REKRUTACJA CIĄGŁA OD CZERWCA DO WRZEŚNIA – BEZ PODZIAŁU NA 
TURY) 
 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego* 

Ogłoszenie wyników  Przyjmowanie dokumentów 

06.06.2022 12.09.2022 20.09.2022 
26.09.2022 

 

I termin: 27-28.09.2022 

w przypadku niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin: 29-30.09.2022 

* w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego  

 

 
Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów:  niestacjonarne  (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 

OPCJA II (REKRUTACJA CIĄGŁA OD CZERWCA DO WRZEŚNIA – BEZ PODZIAŁU NA 
TURY) 
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Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego* 

Ogłoszenie wyników  Przyjmowanie dokumentów 

06.06.2022 12.09.2022 20.09.2022 
26.09.2022 

 

I termin: 27-28.09.2022 

w przypadku niewypełnienia limitu 
miejsc: 

II termin: 29-30.09.2022 
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Załącznik nr 3  
do uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów germanistyka  

z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie propozycji zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku germanistyka w roku akademickim 2022/2023 

 
 

 

ZASADY PRZENIESIENIA Z INNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 2022/2023 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2022/2023 - 2024/2025 (3 lata) 

 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa 

składa się z 3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona 

jest w języku niemieckim i sprawdza zainteresowania kandydatów językiem, kulturą i 

literaturą krajów niemieckiego obszaru językowego oraz predyspozycje kandydata do 

podjęcia studiów w trybie przeniesienia. 

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba 

punktów konieczna do zdania rozmowy kwalifikacyjnej: 18, przy czym kandydat musi 

uzyskać minimum 6 punktów za każdą odpowiedź. 
 

2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim  

 

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  

w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale 

rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2022/2023. 
W przypadku gdy kandydat nie posiada honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego jest przeprowadzany sprawdzian ze znajomości języka 
polskiego na poziomie B2 w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do odbywania studiów w tym 
języku.  

 

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 

tekstu w języku polskim. 

 

Kryteria oceny: 
 umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów) 

 umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów) 

 znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów) 

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym 

kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów za każde kryterium oceny. 

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej, 

stanowi odrębną punktację. 
 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2022/2023 - 2023/2024 (2 lata) 

 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 

 

O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą się ubiegać osoby, które 

zaliczyły pierwszy rok studiów i wypełniły obowiązki wynikające z przepisów 

obowiązujących w tej uczelni.  

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej Rozmowa składa się z 

3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona jest w 

języku niemieckim i sprawdza zainteresowania kandydatów językiem, kulturą i literaturą 

krajów niemieckiego obszaru językowego oraz predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 

w trybie przeniesienia. 

Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej: 

Z zakresu literaturoznawstwa: 
5. Kierunki badań literaturoznawczych. 
6. Klasyfikacja gatunków literackich. 
7. Najważniejsze tendencje w literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego po 

roku 1945. 
8. Kino, teatr, muzyka krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. 

Z zakresu językoznawstwa: 
5. Dziedziny językoznawstwa ogólnego i stosowanego. 
6. Definicja języka i jego funkcje. 
7. Kierunki badań językoznawczych. 
8. Klasyfikacja genetyczna języka niemieckiego. 

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba 

punktów konieczna do zdania rozmowy kwalifikacyjnej: 18, przy czym kandydat musi 

uzyskać minimum 6 punktów za każdą odpowiedź. 
 

2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim  

 

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  

w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale 

rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2022/2023. 
W przypadku gdy kandydat nie posiada honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego jest przeprowadzany sprawdzian ze znajomości języka 
polskiego na poziomie B2 w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do odbywania studiów w tym 
języku.  

 

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 

tekstu w języku polskim 

 

Kryteria oceny: 
 umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów) 

 umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów) 

 znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów) 

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym 

kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów za każde  kryterium oceny. 

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej, 

stanowi odrębną punktację. 
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Studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2022/2023 - 2023/2024 (2 lata) 

 

1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 
 

O przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą się ubiegać osoby, które 

zaliczyły pierwszy rok studiów i wypełniły obowiązki wynikające z przepisów 

obowiązujących w tej uczelni.  

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa składa się 

z 3 pytań, za każde kandydat może uzyskać od 0 do 10 pkt. Rozmowa prowadzona jest w 

języku niemieckim i sprawdza zainteresowania kandydatów językiem, kulturą i literaturą 

krajów niemieckiego obszaru językowego. 

 

Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej: 

Z zakresu literaturoznawstwa: 
1. Kierunki badań literaturoznawczych. 
2. Klasyfikacja gatunków literackich. 
3. Najważniejsze tendencje w literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego po 

roku 1945. 
4. Kino, teatr, muzyka krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. 

Z zakresu językoznawstwa: 
1. Dziedziny językoznawstwa ogólnego i stosowanego. 
2. Definicja języka i jego funkcje. 
3. Kierunki badań językoznawczych. 
4. Klasyfikacja genetyczna języka niemieckiego. 

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy: 30. Minimalna liczba 

punktów konieczna do zdania rozmowy kwalifikacyjnej: 18, przy czym kandydat musi 

uzyskać minimum 6 punktów za każdą odpowiedź. 

 

2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim 

 

W zakresie potwierdzenia kompetencji językowych kandydatów do studiowania w języku,  

w którym są prowadzone studia, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale 

rekrutacyjnej Senatu UW na rok akademicki 2022/2023. 
W przypadku gdy kandydat nie posiada honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka polskiego jest przeprowadzany sprawdzian ze znajomości języka 
polskiego na poziomie B2 w celu sprawdzenia kompetencji kandydata do odbywania studiów w tym 
języku.  

 

Forma i zakres sprawdzianu kompetencji językowych: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie 

tekstu w języku polskim. 

 

Kryteria oceny: 
 umiejętność rozumienia tekstu pisanego w języku polskim (0–10 punktów) 

 umiejętność wypowiedzi w języku polskim (0–10 punktów) 

 znajomość struktur gramatycznych języka polskiego (0–10 punktów) 

 

Minimalna liczba punktów konieczna do zdania sprawdzianu: 18 punktów, przy czym 

kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów za każde  kryterium oceny. 
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Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej, 

stanowi odrębną punktację. 
 

 

 


