Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2020 Rady Dydaktycznej z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad i trybu
rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zasad przyjmowania na studia laureatów
oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunku Archaeology (Studies in English)

ZASADY REKRUTACJI 2020/2021
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów: Archeologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 50 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2020
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

Język obcy nowożytny
Jeden język obcy do
wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański, j.
włoski, j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki

Jeden przedmiot do wyboru z:
geografia; historia; historia
sztuki; język łaciński i kultura antyczna;
język grecki i kultura
antyczna, filozofia
P. rozszerzony x 1

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

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

b) Kandydaci ze starą maturą
Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2020.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and
performance*

Matematyka

Język obcy nowożytny

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

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

waga = 15%

waga = 15%

Jeden przedmiot do wyboru z:
antropologia, historia, przedmiot z
grupy "sztuka", geografia, łacina,
greka klasyczna, filozofia
P. wyższy (HL) x 1**

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

waga = 20%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
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Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Język polski
albo język L1*

Matematyka

Język obcy nowożytny

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 = 15%

waga = 15%

waga = 50%

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

waga = 20%

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia; geografia; historia; łacina;
greka klasyczna; sztuka

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Język polski albo
język oryginalny
matury*

Matematyka

waga = 20%

waga = 15%

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia; geografia; historia; łacina;
greka klasyczna; sztuka

waga = 15%

waga = 50%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English)
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Studia w języku angielskim
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 50 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2020
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Język polski

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

Jeden przedmiot do
wyboru z:
geografia; historia;
historia
sztuki; język łaciński i
kultura antyczna;
język grecki i kultura
antyczna, filozofia

j. angielski

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

Język obcy nowożytny
Jeden język obcy do
wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański, j.
włoski, j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 50%

waga = 20%

waga = 15%

b) Kandydaci ze starą maturą
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Tabelę z przedmiotami wymaganymi od kandydatów ze starą maturą przygotuje Biuro ds. Rekrutacji na
podstawie przesłanych przez jednostkę rekrutującą zasad dla osób z maturą 2005-2020.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and
performance*

Matematyka

Język obcy nowożytny

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

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

j. angielski
P. wyższy (HL) x
1

P. wyższy (HL) x 1**

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

waga = 20%

Jeden przedmiot do
wyboru z:
antropologia, historia,
przedmiot z grupy
"sztuka", geografia,
łacina, greka
klasyczna, filozofia

Przedmiot
wymagany

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

**Język angielski na poziomie wyższym (HL) może być wskazany dwukrotnie
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Język polski
albo język L1*

Matematyka

Język obcy nowożytny

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

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

waga = 15%

waga = 15%

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

waga = 20%

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
filozofia; geografia;
historia; łacina; greka
klasyczna; sztuka

Przedmiot
wymagany
j. angielski
P. rozszerzony x
1

P. rozszerzony x 1

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

**Język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Przedmiot
wymagany

Język polski albo
język oryginalny
matury*

Matematyka

Język obcy
nowożytny

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
filozofia; geografia;
historia; łacina; greka
klasyczna; sztuka

Przedmiot
wymagany
j. angielski

waga = 50%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Język angielski może być wskazany dwukrotnie
f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na
danym kierunku)
•

brak
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g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
Stosowanie ogólnych zasad dotyczących znajomości j. angielskiego obowiązujących kandydatów,
chcących podjąć studia w języku angielskim na UW
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Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek studiów: Archeologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego, opartego w głównej
mierze na liście lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i na stronie
Instytutu Archeologii UW w zakładce rekrutacja, które dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień
archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki
badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zając na studiach II
stopnia. Egzamin będzie odbywał się przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z 4 osób, powołanych z
członków Rady Dydaktycznej (3 osoby) i Komisji Rekrutacyjnej (1 osoba), jako sekretarza Komisji
Egzaminacyjnej
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.
Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych w lipcu 2021 r. przystąpić będą mogli kandydaci posiadający
dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów
i prawidłowo zarejestrowani w systemie IRK.
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z rozmowy
kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych w ramach limitu miejsc.
W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2021 roku po zakończeniu sesji poprawkowej,
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział
wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne
drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie
w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
W przypadku studiów w języku polskim
W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na
poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej),
kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas egzaminu ustnego na studia.

Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English)
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Studia w języku angielskim
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1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego odbywającego się w
języku angielskim, opartego w głównej mierze na liście lektur z listy opublikowanej w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów i na stronie Instytutu Archeologii UW w zakładce rekrutacja, które
dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w
tym historii, metodologii archeologii, metodyki badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą
kandydat chce się zająć na studiach II stopnia. Egzamin będzie odbywał się przed Komisją
Egzaminacyjną złożoną z 4 osób, powołanych z członków Rady Dydaktycznej (3 osoby) i Komisji
Rekrutacyjnej (1 osoba), jako sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.
W przypadku kandydatów z zagranicy egzamin ustny może odbyć się również przy użyciu komunikatora
internetowego przesyłającego także obraz, np. typu Skype, tak aby można było zidentyfikować
kandydata, zgodnie z załączonymi przez niego w systemie IRK dokumentami.
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.
Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych w lipcu 2021 r. przystąpić będą mogli kandydaci posiadający
dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów
i prawidłowo zarejestrowani w systemie IRK.
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z rozmowy
kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych w ramach limitu miejsc.
W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2021 roku po zakończeniu sesji poprawkowej,
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział
wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne
drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie
w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
W przypadku studiów w języku angielskim
W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na
poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej),
kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas egzaminu ustnego na studia.

Kierunek studiów: Archeologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego, opartego w głownej
mierze na liście lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i na stronie
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Instytutu Archeologii UW w zakładce rekrutacja, które dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień
archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki
badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zając na studiach II
stopnia. Egzamin będzie odbywał się przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z 4 osób, powołanych z
członków Rady Dydaktycznej (3 osoby) i Komisji Rekrutacyjnej (1 osoba), jako sekretarza Komisji
Egzaminacyjnej
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.
Do pierwszej tury rozmów kwalifikacyjnych w lipcu 2021 r. przystąpić będą mogli kandydaci posiadający
dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów
i prawidłowo zarejestrowani w systemie IRK.
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z rozmowy
kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych w ramach limitu miejsc.
W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2021 roku po zakończeniu sesji poprawkowej,
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział
wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne
drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie
w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
W przypadku studiów w języku polskim
W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na
poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej),
kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas egzaminu ustnego na studia.
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