
 
 

UCHWAŁA NR 5 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

HELWETOLOGIA – STUDIA SZWAJCARSKIE 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie propozycji zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia II stopnia 
na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie w roku akademickim 2022/2023 

 
Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 

z 2019 r. poz. 190) Rada Dydaktyczna dla kierunku studiów helwetologia – studia 
szwajcarskie postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Ustala się propozycję zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia II stopnia 
na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie w roku akademickim 2022/2023 
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej: Małgorzata Kosacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 5 Rady Dydaktycznej dla kierunku helwetologia – studia szwajcarskie   

z dnia 9 kwietnia 2021 roku  
w sprawie zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia II stopnia na kierunku helwetologia – studia 

szwajcarskie w roku akademickim 2022/2023 

 
 

ZASADY REKRUTACJI 2022/2023 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

 
Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 
 
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 jednego 

języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 

(potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).  

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde 

punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku polskim i języku obcym wskazanym 

przez kandydata: niemieckim/francuskim/włoskim, sprawdzającej wiedzę w zakresie 

współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa 

Szwajcarii.  

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

liczba punktów: 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 kandydatów do studiowania w języku polskim 

Kandydaci z dyplomami szkół wyższych, wydanymi za granicą są zobowiązani 
przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co 
najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały 
rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka polskiego (z listy dokumentów honorowanych przez UW albo innego 
dokumentu uznanego przez komisję rekrutacyjną), 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 pytanie. 

 

 

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI 2022/2023 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2022/23–2023/24 

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 oraz prezentują znajomość jednego języka 

(niemieckiego/francuskiego/włoskiego) minimum na poziomie B1 (potwierdzoną 

certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).  

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, do której 

przystępują wszyscy kandydaci – 3 pytania, każde punktowane od 0 do 10 – 

prowadzonej w języku polskim i języku obcym wskazanym przez kandydata: 

niemieckim/francuskim/włoskim, sprawdzającej wiedzę w zakresie współczesnej 

historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Szwajcarii.  

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

liczba punktów: 18, przy czym kandydat musi uzyskać minimum 6 punktów za każdą 

odpowiedź. 

2) Potwierdzenie kompetencji do odbywania studiów w języku polskim 

Kandydaci z dyplomami szkół wyższych, wydanymi za granicą są zobowiązani 
przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co 
najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały 
rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka polskiego (z listy dokumentów honorowanych przez UW albo innego 
dokumentu uznanego przez komisję rekrutacyjną), 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 pytanie. 

Punktacja za sprawdzian kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji 

końcowej, stanowi odrębną punktację. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 5 Rady Dydaktycznej dla kierunku helwetologia – studia szwajcarskie   

z dnia 9 kwietnia 2021 roku  
w sprawie zasad, trybu i terminów rekrutacji na studia II stopnia na kierunku helwetologia – studia 

szwajcarskie w roku akademickim 2022/2023 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023 

1. Studia drugiego stopnia 
 

Kierunek studiów: Helwetologia – studia szwajcarskie 
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 
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 

* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze 

** w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego / języka angielskiego 

 

 

 

 

 

 

 



2. Przeniesienia z innych uczelni 
 

Kierunek studiów: Helwetologia – studia szwajcarskie 
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 / języka angielskiego 
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