
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Dydaktycznej 
 dla kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze z 18 kwietnia 2021 r. 

 w sprawie propozycji zasad kwalifikacji na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze  
w roku akademickim 2022/2023 

 
ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 
 
Kierunek studiów: Studia Filologiczno-Kulturoznawcze 
 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata  
 
Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
1. 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 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
język angielski, 
język niemiecki, 
język francuski, 
język hiszpański, 
język portugalski, 
język włoski 
 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

 
*języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 
 
2. 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 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
język angielski, 
język niemiecki, 
język francuski, 
język hiszpański, 
język włoski 
 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

Przedmiot wymagany 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 

 

waga = 30% waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

 
*języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

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

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
język angielski, 
język niemiecki, 
język francuski, 
język hiszpański, 
język portugalski, 
język włoski 
 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 

waga = 30% waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

 
*języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne; w przypadku braku języka polskiego, język obcy z kolumny 1 
może być jednocześnie uznany jako język obcy z kolumny 3 

 

4. 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 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
język angielski, 
język niemiecki, 
język francuski, 
język hiszpański, 
język portugalski , 
język włoski 
 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

 
*języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne; w przypadku braku języka polskiego, język obcy z kolumny 1 
może być jednocześnie uznany jako język obcy z kolumny 3 
 

Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury* 
 
 

 
Przedmiot 
wymagany  
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
język angielski, 
język niemiecki, 
język francuski, 
język hiszpański, 
język portugalski, 
język włoski 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 

waga = 30% waga = 15% waga = 30% waga = 25% 

 
*języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne; w przypadku braku języka polskiego, język oryginalny matury z 
kolumny 1 może być jednocześnie uznany jako język obcy z kolumny 3 

 
 
 
 



Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 
 
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 rozmowy 

sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

 
Rozmowa będzie oceniana wedle 5 kryteriów wymienionych poniżej, które zawierają następujące 
zagadnienia. Maksymalny wynik wynosi 100 punktów, a próg zaliczenia jest na poziomie 60 punktów. 
 
a) Czytanie ze zrozumieniem 20 pkt 

 rozumienie komunikatów na stronie internetowej kierunku 

 rozumienie instrukcji gramatycznych po polsku 

 rozumienie instrukcji technicznych np. dotyczących BHP, ochrony danych osobowych itp. 
b) Słuchanie ze zrozumieniem 20 pkt 

 rozumienie poleceń i instrukcji istotnych przy nauczaniu języka obcego 

 rozumienie ze słuchu zagadnień kulturowych i literaturoznawczych 
c) Znajomość słownictwa 20 pkt 

 znajomość podstawowej terminologii gramatycznej w języku polskim np. podmiot, orzeczenie, 
przysłówek itp. 

 znajomość związków frazeologicznych w języku polskim 

 znajomość pojęć administracyjnych istotnych z perspektywy studenta np. składanie podania, 
rejestracja na zajęcia itp. 

d) Poprawność gramatyczno-stylistyczna 20 pkt 

 umiejętność zadawania pytań w zrozumiały sposób dotyczących nauczania języka oraz 
dotyczących spraw administracyjnych istotnych z perspektywy Studenta 

e) Komunikatywność 20 pkt 

 umiejętność szybkiego reagowania na stawiane pytania, instrukcje, polecenia 

 umiejętność płynnego prowadzenia rozmowy w języku polskim 
 
Punktacja z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest wliczana do punktacji 

końcowej, a zatem stanowi odrębną punktację. 
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