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FORMULARZ DO ZASAD REKRUTACJI 2022/2023 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia/ jednolite magisterskie 
 

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 2005-2022 
 

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: 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  
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 

geografia, historia, 
historia sztuki, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język grecki i 
kultura antyczna,  
 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

 
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 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  

j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 

geografia, historia, 
historia sztuki, język 
łaciński i kultura antyczna 
 
P. rozszerzony x 1 
albo 
brak poziomu x 0,8 
 
  

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
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 
 
Język obcy nowożytny 
 

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

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: antropologia, 

historia, przedmiot z 
grupy "sztuka", geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
filozofia  
 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

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

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 obcy nowożytny 

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

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 

geografia, historia, łacina, 
greka klasyczna, sztuka 
 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

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

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: antropologia, 

filozofia, geografia, 
historia, łacina, greka 
klasyczna, sztuka/ 
historia sztuki 
 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
2) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy 
mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), nieposiadający honorowanego przez 
Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na 
poziomie B2, przystępują do rozmowy sprawdzającej kompetencje językowe, dotyczącej ogólnej wiedzy 
i podstawowych faktów z historii Polski.  

Podczas rozmowy zostanie oceniony jedynie poziom znajomości języka polskiego. Maksymalna liczba 
punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 10 pkt., zaś minimalna liczba punktów pozwalająca uznać 
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egzamin za zdany – 6 pkt. 
Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 jest warunkiem dopuszczenia 
kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

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 2005-2022 
 

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 angielski 
 

P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 

geografia, historia, historia 
sztuki, język łaciński i 
kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna 
 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

 
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 angielski 
 

P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 

geografia, historia, historia 
sztuki, język łaciński i 
kultura antyczna 
 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0,8 
 

waga = 20%  waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A* 
albo 
literature and 
performance* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

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

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język angielski 
 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot  
wymagany 
 

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

 

łacina, greka 
klasyczna, filozofia 
 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 1 i 3 może być 
wskazany dwukrotnie. 

 
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 angielski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: filozofia, 
geografia, historia, 
łacina, greka 
klasyczna, sztuka  
 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

* W przypadku braku języka polskiego; język angielski na poziomie rozszerzonym kolumnach 1 i 3 może być 
wskazany dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
antropologia, filozofia, 
geografia, historia, 
łacina, greka 
klasyczna, sztuka/ 
historia sztuki 
 

 

waga = 20% waga = 15% waga = 15% waga = 50% 

* język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
 

Kandydaci zobowiązani są przedstawić honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość 
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.  
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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 lekturach z listy, która zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
w terminie  określonym w uchwale rekrutacyjnej i na stronie Wydziału Archeologii w zakładce rekrutacja. 
Pytania egzaminacyjne 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.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.  
 
Do rekrutacji przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub 
równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.  
 
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia w ramach obowiązującego limitu miejsc będzie 
uzyskanie minimum 17 pkt. z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu 
wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata 
do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego 
przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2). 

 
Kierunek studiów: Archaeology (Studies in English) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 

Tłumaczenie zasad rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim: 

Candidates are obliged to hold an accepted by the UW document confirming English language 

knowledge at least at B2 level. 
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Studia w języku angielskim  

 
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 lekturach z listy, która zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
w terminie  określonym w uchwale rekrutacyjnej i na stronie Wydziału Archeologii w zakładce rekrutacja. 
Pytania egzaminacyjne 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.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.  
 
Do rekrutacji przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub 
równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.  
 
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia w ramach obowiązującego limitu miejsc będzie 
uzyskanie minimum 17 pkt. z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu 
wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata 
do studiowania w języku angielskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają 
honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie 
co najmniej B2).  
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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 głównej 
mierze na lekturach z listy, która zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
w terminie  określonym w uchwale rekrutacyjnej i na stronie Wydziału Archeologii w zakładce rekrutacja. 
Pytania egzaminacyjne dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień archeologicznych wspólnych dla 

Tłumaczenie zasad rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim: 

 

 

a) The results of the oral exam will be taken into account in the recruitment procedure, mainly based on 

the books from the list, which will be published in the IRK system by the date specified in the 

recruitment resolution and on the website of the Faculty of Archaeology of the University of Warsaw in 

the recruitment section. The questions will mainly concern general archaeological issues, including 

history, methodology of archaeology, methods of archaeological research and the specificity of the 

specialization in which the candidate wants to develop at the second-cycle studies. 

Candidates will be assessed on a scale of 0 to 30 points. 

Recruitment will be possible for candidates with a master's, bachelor's, engineering or equivalent 

diploma obtained in any field of study. 

 

The condition for admission to second-cycle full-time studies, within the limit of places, will be obtaining 

a minimum of 17 points from the oral exam and submission of a complete set of required documents, 

including a university diploma, within the prescribed period. 

 

b) Candidates are qualified on the same rules as applicable to candidates with Polish diplomas. 

 

c) In the absence of relevant documents confirming knowledge of English at least at B2 level (in 

accordance with the requirements set out in the general part of the recruitment resolution), the 

candidate's language competence will be checked during the oral examination for studies. 

A positive result of the qualification procedure is tantamount to confirmation of the competence of the 

candidate to study in English (this applies to people who do not have a document recognized by the 

University of Warsaw confirming knowledge of English at least at B2 level). 
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całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki badań archeologicznych oraz 
specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zająć na studiach II stopnia.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.  
 
Do rekrutacji przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub 
równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.  
 
Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia w ramach obowiązującego limitu miejsc będzie 
uzyskanie minimum 17 pkt. z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu 
wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

 

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata 
do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego 
przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2). 

 


