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Szanowni Państwo,

 Na Uniwersytecie Warszawskim studiują młodzi, zdolni i przedsiębiorczy ludzie, z odwagą podejmujący trudne 
wyzwania badawcze i zaangażowani w sprawy społeczne, z pasją rozwijający swoje zainteresowania naukowe, z sukcesem 
łączący studia z pracą zawodową. Ich opinie, potrzeby i oczekiwania mobilizują Uniwersytet do doskonalenia i poszerza-
nia oferty studiów. Wsłuchujemy się także w  głos otoczenia społeczno-gospodarczego, które pomaga nam zdiagnozo-
wać kompetencje kluczowe dla gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa coraz bardziej zróżnicowanego kulturowo. 
Obserwujemy trendy edukacyjne, zacieśniamy współpracę naukową i dydaktyczną z najlepszymi uczelniami na świecie. 
Efektem tych działań jest propozycja nowych kierunków studiów II stopnia oraz modernizacja programów kształcenia na 
kierunkach studiów od lat będących w ofercie naszej uczelni. 

 Zmiany te są możliwe dzięki wykorzystywaniu przez Uniwersytet Warszawski środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dysponując tym wsparciem, w stopniu większym niż dotychczas, włączamy do dydaktyki praktyków z boga-
tym doświadczeniem zawodowym i badaczy z zagranicy, zapewniamy studentom środki na wyjazdy w celach naukowych 
w kraju i za granicę, organizujemy w różnych częściach świata szkoły letnie podnoszące kompetencje językowe i zapew-
niające interdyscyplinarne spojrzenie na wybrane zagadnienia naukowe, oferujemy nowe aktywizujące formy zajęć, rozwi-
jamy studencką przedsiębiorczość, włączamy studentów do projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami, 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami międzynarodowymi.  

 Warto skorzystać, bo warto  studiować nie tylko dla literek „mgr” przed nazwiskiem. Warto pójść za głosem serca 
i powołania: pogłębiać wiedzę w  tej samej dziedzinie albo wybrać obszar zupełnie nowy, najbliższy zainteresowaniom. 
Warto, będąc mądrzejszym o licencjat, ponownie zastanowić się nad swoją przyszłością. Zapraszamy na studia II stopnia 
– nowe i zmodernizowane programy studiów (w języku polskim i w języku angielskim) czekają na ludzi z pasją. 

  dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.                          dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. ucz. 
  Prorektor ds. studentów             Prorektor ds. rozwoju
  i jakości kształcenia 
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	 Społeczność	UW	tworzy	7,3 tys. pracowników,	45,5 tys.	osób	kształcą-

cych	się	na	studiach	I	i	II	stopnia,	3 tys. na	studiach	doktoranckich	oraz	3 tys.	na	
studiach	podyplomowych.	Wśród	studentów	i	doktorantów	jest	4,8 tys. obcokrajow-
ców.

	 Oprócz	21	wydziałów	na	UW	działa	blisko	30	 centrów	naukowo-dydaktycz-
nych.	Oferta	kształcenia	obejmuje	studia	z	zakresu	nauk	humanistycznych	 i	 społecz-
nych	 oraz	 ścisłych	 i	 przyrodniczych,	 w	 tym	 indywidualne	 studia	 międzyobszarowe,	

26	programów	w	języku	angielskim,	29	programów	prowadzonych	wspólnie	z	zagra-
nicznymi	uczelniami.

	 Uniwersytet	 jako	pierwsza	polska	uczelnia	rozpoczął	systematyczne	badania	

karier	zawodowych	absolwentów.	Ich	wyniki	pokazują,	że	ponad	90% ankietowanych	
znajduje	pracę	w	ciągu	roku	od	uzyskania	dyplomu	UW.

	 Strategicznym	celem	Uniwersytetu	jest	dobra	pozycja	w	europejskiej	czołów-
ce	 uczelni	 badawczych	 oraz	międzynarodowa	 rozpoznawalność.	 Lepszemu	wykorzy-
staniu	potencjału	uczelni	 służą	m.in.	Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 
Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)	oraz	Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-
2025”.	Oba	programy	mają	na	celu	wzmocnienie	rozwoju	Uniwersytetu	i	jego	adaptacji	
do	współczesnych	wyzwań,	w	szczególności	wsparcie	działań	ukierunkowanych	na	do-
skonałość	naukową	i	dydaktyczną,	zacieśnianie	współpracy	z	otoczeniem	oraz	sprzyja-
nie	międzynarodowej	wymianie	akademickiej.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
TO NAJWIĘKSZA POLSKA UCZELNIA,

A JEDNOCZEŚNIE NAJLEPSZY  
OŚRODEK NAUKOWY W KRAJU.

Studia II stopnia

Podstawą	przyjęcia	na	studia	II	stopnia	są	na	ogół	egzaminy	wstępne	przeprowadzane
w	formie	pisemnej	lub	ustnej,	rozmowy	kwalifikacyjne	albo	oceny

uzyskane	na	zakończenie	studiów	I	stopnia	lub	jednolitych	magisterskich.
Zasady	różnią	się	w	zależności	od	wybranego	kierunku.

Szczegóły rekrutacyjne
oraz pełna i na bieżąco aktualizowana

oferta studiów na stronie:

www.irk.oferta.uw.edu.pl
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Na styku kultur

Europeistyka 
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, 

Centrum Europejskie)

Studia	mają	charakter	interdyscyplinarny,	łączą	przedmioty	
z	 kilku	dyscyplin	naukowych	–	nauki	 o	polityce	 i	 admini-
stracji,	nauk	prawnych	oraz	nauk	socjologicznych.	Widzimy	
bowiem	w	Europie	fenomen	polityczno-społeczno-kulturo-
wy	i	prawny,	doceniamy	jej	rolę	polityczną	i	kulturotwórczą	
na	 świecie.	 	 Program	 studiów	 zapewnia	 zdobycie	 posze-
rzonej	 i	 pogłębionej	 wiedzy	 o	 funkcjonowaniu	 różnorod-
nych	sfer	polityki	europejskiej	oraz	zmianach	politycznych,	
gospodarczych,	prawnych	i	społecznych,	zachodzących	na	
szczeblu	narodowym	 i	ponadnarodowym.	Gwarantuje	na-
bycie	 umiejętności	 opracowywania	 strategii	 decyzyjnych	
oraz	 dokonywania	 analiz	 stanowisk,	 postaw	 i	 zachowań	
uczestników	 procesów	 integracyjnych,	 ich	 wzajemnych	
relacji	oraz	 interakcji	z	 innymi	podmiotami	życia	społecz-
nego.	Gry	strategiczne,	studia	przypadków,	dyskusje,	prace	
zespołowe	czynią	proces	uczenia	się	bardziej	efektywnym,	
rozwijają	kreatywność,	umiejętność	pracy	w	zespole	i	przy-
gotowują	do	pełnienia	roli	lidera.			

Absolwent	 Europeistyki jest	 przygotowany	 do	 samodziel-
nego	wykonywania	pracy	w	administracji	unijnej,	rządowej	
i	samorządowej,	w	organizacjach	pozarządowych	oraz	in-
stytucjach	międzynarodowych.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.europeistyka@uw.edu.pl

Helwetologia – studia szwajcarskie 
(Wydział Neofilologii)

Jedyny	 taki	 kierunek	 studiów	 w	 Polsce,	 a	 może	 i	 na	
świecie	 –	 łączący	 nauki	 humanistyczne	 i	 społeczne	 nie-
zbędne	 do	 analizy	 i	 rozumienia	 zjawisk	 kulturowych,	

historycznych,	 politycznych,	 literackich	 i	 językowych	 za-
chodzących	w	Szwajcarii.	Prowadzony	we	współpracy	m.in.	
z	Uniwersytetem	w	Zurychu,	oferujący	wyjazdy	studyjne	do	
Szwajcarii,	staże	w	placówkach	dyplomatycznych	w	Bernie	
i	Genewie	oraz	możliwość	przygotowania	pracy	magister-
skiej	 i	 innych	projektów	zespołowych	na	tematy	propono-
wane	przez	Polsko-Szwajcarską	Izbę	Gospodarczą.

Absolwenci	Helwetologii	znajdą	zatrudnienie	w	placówkach	
dyplomatycznych,	 w	 agencjach	 rządowych	 i	 pozarządo-
wych,	 jako	 wysoko	 wykwalifikowani	 urzędnicy	 polskich		
i	szwajcarskich	urzędów	oraz	jako	pracownicy	firm	i	przed-
stawicielstw	ze	Szwajcarii,	działających	w	Polsce.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.helwetologia@uw.edu.pl

Komunikacja międzykulturowa - 
Azja i Afryka
(Wydział Orientalistyczny)

Studia	 koncentrują	 się	 na	 poznaniu	mechanizmów	odpo-
wiedzialnych	za	porozumiewanie	się	w	różnych	kulturach,	
przede	wszystkim	–	Azji	i	Afryki.	Oferują	zdobycie	umiejęt-
ności	odczytywania	obcych	kodów	kulturowych,	 tak	waż-
nych	w	warunkach	globalizacji,	przygotowują	do	zarządza-
nia	zespołami	wielokulturowymi,	sprawnego	poruszania	się	
w	środowisku	zróżnicowanym	kulturowo,	minimalizowania	
zagrożeń	wynikających	z	konfrontacji	różnych	kultur	 i	do-
minujących	 kulturowych	 stereotypów.	 Stąd	 w	 programie	
studiów,	adresowanych	przede	wszystkim	do	absolwentów	
kierunków	 humanistycznych	 i	 społecznych,	 zajęcia	 z	 ko-
munikacji	i	mediów,	antropologii,	historii	i	stosunków	mię-
dzynarodowych	Azji	 i	Afryki,	dyplomacji	 i	kultury	biznesu,	
prowadzone	 przez	 specjalistów	 –	 praktyków	 i	 wybitnych	
badaczy	 UW.	 Absolwenci	 Komunikacji międzykulturowej – 
Azja  i  Afryka	 zdobędą	 kompetencje	 niezbędne	 do	 pracy	
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w	międzynarodowym	środowisku	–	np.	w	działach	human	reso-
urces,	 w	 administracji	 państwowej,	 zwłaszcza	 w	 tej	 związanej	
z	polityką	zagraniczną,	w	organizacjach	zajmujących	się	ochroną	
praw	 człowieka	 bądź	 współpracą	międzynarodową	w	 obszarze	
kultury,	edukacji	 i	gospodarki.	Mogą	też	znaleźć	dla	siebie	miej-
sce	w	mediach		 i	 instytucjach	związanych	z	upowszechnianiem	
kultury	–	muzeach,	 ośrodkach	 kultury	 lub	 być	 specjalistami	 od	
szkoleń	związanych	z	wielokulturowością	i	komunikacją	między-
kulturową.	 Z	 pewnością	 wyróżniać	 ich	 będzie	 znajomość	 języ-
ków	obcych	–	oferujemy	bowiem	możliwość	nauki	 japońskiego	
i	arabskiego.

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:		
mgr.azjaafryka@uw.edu.pl

Kulturoznawstwo Europy  
Środkowo-Wschodniej 
(Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Podczas	dwóch	lat	pasjonujących	wykładów,	warsztatów	
i	wyjazdów	studyjnych	wspólnie	ze	studentami	patrzymy	na	 re-
gion	Europy	Środkowo-Wschodniej	 z	 szerokiej	 perspektywy	kul-
turoznawczej.	 Analizujemy	 przeszłość	 i	 współczesność	 krajów	
o	 wielu	 podobieństwach	 kulturowych,	 ale	 też	 niebagatelnych	
różnicach:	Rosji,	Łotwy,	Litwy,	Białorusi,	Ukrainy,	Słowacji,	Polski,	
Czech,	 Niemiec	 i	 Austrii.	 Odnajdujemy	 je	w	 literaturze	 i	 sztuce,	
kulturze	popularnej,	stylach	życia	ich	obywateli,	polityce	i	gospo-
darce.	 Robimy	 to	 razem,	 ale	 zawsze	 zgodnie	 z	 indywidualnymi	
zainteresowaniami	studentów	–	aż	84%	punktów	ECTS	przypisa-
no	 zajęciom	do	wyboru.	 Każdy	 student	 sam	wybiera	 dwa	 kraje	
regionu,	w	których	będzie	się	specjalizował	i	dwa	języki,	które	mu	
na	to	pozwolą.	

Absolwenci	kierunku,	biegle	władający	przynajmniej	dwoma	języ-
kami	regionu	i	świetnie	rozumiejący	kulturową	złożoność	tej	czę-
ści	Europy,	znajdą	zatrudnienie	w	branży	medialnej	i	marketingu,	

w	 służbie	 publicznej	 –	 w	 ośrodkach	 analitycznych	 i	 in-
stytucjach	 	 międzynarodowych,	 w	 dyplomacji,	 w	 organi-
zacjach	 samorządowych,	 instytucjach	 kultury	 i	 w	 branży	
turystycznej.			

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.kulturoznawstwo@uw.edu.pl W różnorodnym 

środowisku

UWAGA! 
Szczegóły rekrutacyjne oraz pełna i na bieżąco 
aktualizowana oferta studiów na stronie:
www.irk.oferta.uw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony!
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Filologia polskiego języka migowego 
(Wydział Polonistyki)

Polski	 język	migowy	 (PJM)	 jest	 językiem	naturalnym	Głuchych	–	
jednej	z	najliczniejszych	mniejszości	 językowych	w	naszym	kraju.	
Jest	 językiem	niezależnym	od	polszczyzny	–	komunikaty	migowe	
są	realizowane	w	trójwymiarowej	przestrzeni	 i	odbierane	kanałem	
wizualnym.	Różnice	gramatyczne	między	PJM	a	polszczyzną	spra-
wiają,	że	zdania	PJM	mają	zupełnie	 inną	strukturę	niż	 ich	polskie	
odpowiedniki.	Dla	osób	głuchych	posługujących	się	PJM	polszczy-
zna	jest	więc	językiem	drugim,	z	którym	muszą	się	codziennie	zma-
gać	tak,	jak	np.	słyszący	Polacy	z	angielszczyzną.	

Oferowane	przez	nas	studia	są	szansą	na	zbliżenie	do	siebie	dwóch	
części	 polskiego	 społeczeństwa:	 osób	 głuchych	 i	 słyszących.	
Dostarczają	szerokiej	wiedzy	na	temat	kultury	i	historii	społeczno-
ści	Głuchych,	a	przy	 tym	są	ukierunkowane	na	zdobywanie	umie-
jętności	praktycznych	oraz	kształtowanie	odpowiednich	postaw.	To	
jedyne	tego	typu	studia	w	Polsce!	Program	studiów	zakłada	między	
innymi	zajęcia	z	technologii	informacyjnych	dla	języków	migowych,	
a	także	podstaw	lingwistyki	i	translatoryki	migowej.	

Absolwenci	kierunku	zdobędą	kompetencje	językowe,	które	umoż-
liwią	im	podjęcie	pracy	wymagającej	codziennego	kontaktu	z	języ-
kiem	migowym:	w	szkole,	w	urzędzie,	w	mediach,	w	organizacjach	
pozarządowych,	 w	 kulturze,	 w	 zawodach	 surdopedagoga,	 logo-
pedy	 i	 psychologa	 specjalizującego	 się	w	 pracy	 z	 niesłyszącymi.	
Umiejętność	biegłego	posługiwania	 się	 językiem	migowym	wyko-
rzystywana	 jest	 także	 przez	 językoznawców,	 socjologów,	 history-
ków	 oraz	 kulturoznawców,	 których	 przedmiotem	 zainteresowań	
jest	społeczność	niesłyszących,	ich	język	i	kultura.	Studia	stanowią	
podstawę	do	zdobycia	dalszych	kompetencji	w	zakresie	profesjo-
nalnego	tłumaczenia	między	PJM	a	polszczyzną.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
fpjm@uw.edu.pl

Pedagogika – specjalność: Trener 
kompetencji miękkich 
(Wydział Pedagogiczny)

Rozwój	 własnego	 potencjału,	 w	 tym	 kompetencji	 mięk-
kich,	staje	się	obecnie	warunkiem	koniecznym	efektywnej	
pracy	zespołowej,	awansu	i	rozwoju	każdego	pracownika.	
Odpowiadając	na	oczekiwania	otoczenia	społeczno-gospo-
darczego,	Pedagogika	na	UW	uruchamia	nową	specjalność,	
która	przygotuje	trenerów	zajmujących	się	kształtowaniem	
szeroko	 rozumianych	kompetencji	 społecznych.	Studenci	
będą	przygotowywani	do	projektowania	i	prowadzenia	pro-
fesjonalnych	warsztatów	i	szkoleń	m.in.	w	zakresie	komu-
nikacji	 interpersonalnej,	 autoprezentacji,	 podejmowania	
decyzji	 i	 ryzyka,	 negocjacji	 i	 rozwiązywania	 konfliktów.	
Zdobędą	wiedzę	i	umiejętności	niezbędne	do	efektywnego	
zarządzania	dynamiką	procesu	grupowego,	zastosowania	
kreatywnych	 i	 nowoczesnych	 narzędzi	 oraz	metod	 pracy	
dydaktycznej.	

Zostaną	ponadto	przygotowani	do	samodzielnego	projek-
towania	 i	 podejmowania	 działań	 sprzyjających	 realizacji	
własnej	 kariery	 zawodowej.	 Ważnym	 aspektem	 studiów	
jest	 rozwój	kompetencji	cyfrowych	 i	 językowych	niezbęd-
nych	na	współczesnym,	globalnym	rynku	pracy.

Absolwenci	Pedagogiki,	po	ukończeniu	specjalności:	Trener 
kompetencji miękkich	 będą	mogli	 prowadzić	własną	 firmę	
szkoleniową	lub	znajdą	zatrudnienie	w	działach	HR,	w	fir-
mach	szkoleniowych	i	placówkach	edukacyjnych	jako	tre-
nerzy,	menadżerowie	lub	specjaliści	edukacji	dorosłych.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.trener@uw.edu.pl

Sztuki społeczne 
(Instytut Kultury Polskiej)

Uwaga!	 Studia	 o	 profilu	 praktycznym!	 Skoncentrowane	
na	projektowaniu	 i	 realizacji	działań	twórczych	w	różnych	
środowiskach	społecznych	–	doskonały	przykład	zaanga-
żowania	humanistyki	w	działania	społeczne.	Ich	celem	jest	
przygotowanie	nowego	pracownika	kultury	–	dobrze	rozu-
miejącego	społeczność	lokalną,	inicjującego	i	wspierające-
go	jej	aktywność	twórczą	w	celu	wzmocnienia	kapitału	spo-
łecznego	i	gotowości	do	partycypacji	w	życiu	publicznym.	
Studia	kładą	więc	nacisk	na	miękkie	kompetencje	twórcze	
i	komunikacyjne,	umiejętność	pracy	z	różnymi	grupami	i	za-
rządzania	zespołem	oraz	posługiwania	się	metodą	projek-
tową,	dominującą	dziś	w	sektorze	kultury.	

Program	 studiów	 ściśle	 łączy	 teorię	 z	 praktyką,	 zgodnie	
z	 ideą	 „kształcenia	 w	 działaniu”,	 co	 oznacza	 m.in.	 zaan-
gażowanie	 studentów	 w	 projekty	 realizowane	 wspólnie	
poza	murami	Uniwersytetu	we	współpracy	 z	 instytucjami		
i	praktykami.	

Absolwenci	 Sztuk społecznych znajdą	 zatrudnienie	 w	 te-
atrach,	 muzeach,	 domach	 kultury,	 placówkach	 edukacyj-
nych,	 domach	 opieki	 społecznej,	 instytucjach	 samorzą-
dowych	 i	 organizacjach	 pozarządowych.	 Mogą	 również	
realizować	programy	autorskie		i	inicjować	niezależne	pro-
jekty	artystyczno-społeczne.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:		
sztukispoleczne@uw.edu.pl

UWAGA! 
Szczegóły rekrutacyjne oraz pełna i na bieżąco 
aktualizowana oferta studiów na stronie:
www.irk.oferta.uw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony!
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Nowoczesne technologie 
i skuteczne wykorzystanie 

danych

Gospodarka przestrzenna  
– specjalność: Foresight terytorialny 
(Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Na	 całym	 świecie	 działają	 ośrodki	 naukowe	 kształcące	 spe-
cjalistów,	którzy	mają	wspierać	instytucje	rządowe,	biznes,	ale	
również	 organizacje	 pozarządowe	 w	 kreowaniu	 przyszłości.	
Do	tych	ośrodków	dołącza	również	Uniwersytet	Warszawski.	

O	 uruchomieniu	 odrębnej	 specjalności:	 Foresight teryto-
rialny	 zadecydowały	 oczekiwania	 studentów	 i	 obserwacje	
rynku	 pracy.	 Jej	 program	 obejmuje	 m.in.	 zagadnienia	 doty-
czące	 metod	 badań	 foresightowych,	 zintegrowanego	 plano-
wania	przestrzennego,	rozwoju	gmin	i	województw	oraz	miast	
przyszłości.	

W	proponowanym	toku	studiów	znacznie	rozszerzono	uprosz-
czoną	 definicję	 foresightu	 terytorialnego	 (prognozowanie	
zmian	w	przestrzeni)	po	to,	by	nasi	absolwenci	byli	wykwali-
fikowanymi	 i	 pełnowartościowymi	 członkami	 interdyscypli-
narnych	zespołów,	które	już	dziś	tworzą	i	wdrażają	wizje	przy-
szłości	w	konkurencyjnych	firmach,	ale	również	w	instytucjach	
publicznych.	

Program	studiów	stawia	w	centrum	uwagi	studenta,	gotowego	
zdobyć	wiedzę	i	doświadczenie	praktyczne	we	„własnym	pro-
jekcie	foresightowym”,	oczywiście	we	współpracy	z	doświad-
czonymi	 opiekunami	 naukowymi.	 Tematy,	 które	 będą	 podej-
mowane,	 głównie	w	 trakcie	 konwersatoriów,	 ćwiczeń	 i	 zajęć	
praktycznych,	 dotyczą	 aktualnych	 wyzwań	 zarówno	 w	 skali	
globalnej,	jak	i	w	skali	małych	miast	i	gmin.	Studenci	poznają	
metody	foresightowe	stosowane	w	gospodarce	przestrzennej,	
jak	 i	 ekonomii,	 socjologii,	 urbanistyki,	 oczywiście	 z	uwzględ-
nieniem	uwarunkowań	przyrodniczych.

Przykładowe	 zajęcia	 służące	 nauce	współpracy	 oraz	 roz-
wijaniu	 kwalifikacji	 i	 zdolności	 to:	 „Idee	 miast	 przyszło-
ści”,	 „Wielcy	 futurolodzy	 i	 nowe	 koncepcje	 przyszłości”,	
„Scenariusze	 rozwoju	gmin	 i	 regionów”,	 „Foresight	 teryto-
rialny	z	wykorzystaniem	GIS”.		

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.foresight@uw.edu.pl

Socjologia cyfrowa 
(Wydział Filozofii i Socjologii)

Socjologia cyfrowa jest	 wysokospecjalistycznym	 kierun-
kiem,	 adresowanym	 przede	 wszystkim	 do	 absolwentów	
studiów	 licencjackich	 z	 szeroko	 pojętego	 pola	 nauk	 spo-
łecznych,	np.	socjologii,	ekonomii,	nauk	politycznych,	psy-
chologii.	 Naszym	 celem	 jest	 kształcenie	 socjologów-ba-
daczy	swobodnie	poruszających	się	w	świecie	cyfrowym,	
pożądanych	nie	tylko	w	instytucjach	badawczych,	ale	także	
w	firmach	konsultingowych,	 e-marketingu,	 e-administracji	
oraz	polityce	publicznej.	

Absolwenci	Socjologii cyfrowej	 będą	 rozumieli	 szczególny	
charakter	 zmian	zachodzących	we	współczesnych	społe-
czeństwach	w	dobie	postępującej	digitalizacji	 i	danetyza-
cji.	Będą	umieli	posługiwać	się	narzędziami	cyfrowymi	dla	
celów	analizy	 i	badań	społecznych	 i	poznają	 język	nowo-
czesnych	technologii,	aby	móc	odgrywać	rolę	pośredników	
między	inżynierami	i	programistami	a	twórcami	projektów	
z	 komponentem	 społecznym	 i	 psychologicznym.	 Będą	
w	sposób	przemyślany	 i	 refleksyjny	pozyskiwać	i	analizo-
wać	nowe	rodzaje	danych	o	społeczeństwie,	ze	świadomo-
ścią	zagrożeń	 (w	 tym	etycznych)	związanych	z	 ich	wyko-
rzystywaniem.	W	programie	studiów	duży	nacisk	położony	
zostanie	 na	 rozumienie	 tego,	 w	 jaki	 sposób	 tworzone	 są	
dane,	a	nie	tylko	na	kompetencje	stricte	analityczne.	Obok	
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umiejętności	specjalistycznych	ważne	będą	dla	nas	także	
kompetencje	miękkie,	np.	umiejętność	planowania	zadań,	
zarządzania	 czasem	 czy	 kierowania	 zespołem.	 Zadbamy	
o	 nie	wspólnie	 z	 Inkubatorem	UW,	 ale	 także	 będziemy	 je	
doskonalić	za	pomocą	grupowych	studenckich	projektów	
badawczych.	

W	 ten	 sposób	 absolwenci	 naszego	 kierunku	 zostaną	wy-
posażeni	 zarówno	 w	 umiejętności	 niezbędne	 przyszłym	
liderom	zespołów	badawczych,	jak	i	kompetencje,	które	po-
zwolą	im	być	wartościowymi	członkami	takich	zespołów.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:
mgr.socjocyfrowa@uw.edu.pl 

Polityki zarządzania dziedzictwem 
kulturowym 
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Na	całym	świecie	wzrasta	znaczenie	 roli	dziedzictwa	kul-
turowego.	Dostrzega	się	 jego	wartość	społeczną	 i	gospo-
darczą,	 uznaje	 się	 je	 za	 niezbędny	 warunek	 zachowania	
tożsamości	 narodowej.	 Bez	 zaangażowania	 społeczeń-
stwa	nie	można	jednak	skutecznie	i	mądrze	zarządzać	jego	
zasobem.	Stąd	w	najbliższym	czasie	potrzebni	będą	spe-
cjaliści	potrafiący	określić	potencjał	społeczno-ekonomicz-
ny	dziedzictwa	kulturowego,	włączyć	lokalną	społeczność	
do	dbania	o	nie,	znaleźć	nowe	sposoby	jego	udostępniania	
i	popularyzowania	w	oparciu	o	najnowsze	technologie	cy-
frowe,	wpływać	 na	 kształtowanie	 przepisów	 prawa	w	 za-
kresie	ochrony	i	opieki	nad	zabytkami	oraz	na	finansowanie	
procesów	konserwacji	zabytków.	
Studia	 Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym,	
łączące	 nauki	 humanistyczne	 i	 społeczne	 z	 nowymi	

technologiami,	odpowiadają	na	to	wyzwanie.	Absolwent	tego	
kierunku	będzie	posiadał	wiedzę	o	wybranych	zagadnieniach	
z	zakresu	komunikowania	i	mediów,	historii	i	geografii,	prawa	
i	ekonomii,	marketingu	i	psychologii	oraz	umiejętności	tworze-
nia	przekazów	medialnych	na	temat	dziedzictwa	kulturowego,	
dostosowanych	 do	 specyfiki	 różnych	 mediów	 (tradycyjnych	
i	 internetowych,	zagranicznych,	ogólnokrajowych	 i	 lokalnych,	
ogólnych	i	tematycznych),	a	także	gromadzenia	i	udostępnia-
nia	danych	niezbędnych	do	 inwentaryzacji	 dziedzictwa,	 jego	
ochrony	i	promocji	z	zastosowaniem	nowych	technologii	(Big	
Data,	technologia	GIS).

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.dziedzictwo@uw.edu.pl

Zarządzanie Big Data 
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Cyfrowa	gospodarka	będzie	potrzebowała	pracowników	wypo-
sażonych	w	cyfrowe	kompetencje,	w	szczególności	w	umiejęt-
ność	analizowania	i	przetwarzania	Big	Data	oraz	wykorzysty-
wania	wyników	tych	analiz	do	procesów	decyzyjnych.	Już	dziś	
przetwarzanie	dużych	wolumenów	danych	jest	codziennością	
w	 bankowości,	 telekomunikacji,	 usługach	 internetowych,	 re-
klamie,	 turystyce	 i	 opiece	 zdrowotnej.	 Za	 chwilę	 stanie	 się	
warunkiem	powodzenia	każdej	działalności	–	nie	tylko	bizne-
sowej.	Absolwenci	studiów	o	profilu	praktycznym	Zarządzanie 
Big Data	będą	więc	na	rynku	pracy	doceniani.	Wysokie	umie-
jętności	 zapewnią	 im	przewidziane	w	programie	studiów	za-
jęcia	o	źródłach	informacji	i	narzędziach	do	ich	pozyskiwania	
(w	 tym	 web	 scraping	 i	 narzędzia	 typu	 mashup),	 metodach	
i	 trendach	 eksploracji	 danych,	 funkcjonalności	 dedykowane-
go	 oprogramowania	 oraz	 jego	 struktury,	 możliwościach	 wy-
korzystania	otwartych	danych	(Open	Data),	rafinacji	 informa-
cji	 sieciowej,	 raportowaniu	 i	 prezentacji	 danych,	 regulacjach	

prawnych	dotyczących	analizowania	dużych	zbiorów	danych.	
Gwarancją	ich	wysokiej	jakości	będzie	nie	tylko	kadra	złożo-
na	z	doskonałych	badaczy	i	praktyków,	ale	także	infrastruktu-
ra,	a	w	tym	multimedialne	laboratoria	i	najnowsze	narzędzia	
cyfrowe.	
 
O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.bigdata@uw.edu.pl

UWAGA! 
Szczegóły rekrutacyjne oraz pełna i na bieżąco 
aktualizowana oferta studiów na stronie:
www.irk.oferta.uw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony!
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Badamy   
przeszłość dla przyszłości

Archeologia 
(Wydział Historyczny)

Intensywny	rozwój	archeologii,	spowodowany	m.in.	współ-
pracą	 z	 naukami	 przyrodniczymi	 i	 ścisłymi	 oraz	 postula-
ty	 studentów	 przesądziły	 o	 gruntownej	 zmianie	 progra-
mu	studiów	 II	 stopnia.	W	odpowiedzi	na	 ich	oczekiwania	
zwiększono	 ofertę	 w	 zakresie	 zajęć	 specjalizacyjnych,	
wychodzących	 poza	 tradycyjne	 obszary	 chronologiczno-
-regionalne.	 Z	 tego	 względu	 zdecydowano	 o	 wprowadze-
niu	 interdyscyplinarnych	 ścieżek	 kształcenia	 z	 zakresu	
problemów	współczesnej	archeologii,	które	dotąd	nie	były	
przedmiotem	nauczania,	bądź	pojawiały	się	w	programach	
studiów	 jedynie	 marginalnie.	 Studenci	 mogą	 zatem	 wy-
brać	zajęcia	z	 zakresu	archeologii	 cyfrowej,	 archeometrii,	
humanistycznego	warsztatu	badawczego	archeologa	oraz	
badań	 nad	 środowiskiem	 i	 otoczeniem	 funkcjonowania	
człowieka		w	przeszłości.	

Dzięki	 tym	 zmianom	 absolwent	 Archeologii	 na	
Uniwersytecie	Warszawskim	świetnie	odnajdzie	się	w	inter-
dyscyplinarnych	międzynarodowych	i	krajowych	zespołach	
badawczych.	 Będzie	 także	 przygotowany	 do	 zarządzania	
dziedzictwem	archeologicznym	oraz	pracy	w	instytucjach	
kultury,	 urzędach	 konserwatorskich,	 prywatnych	 firmach	
archeologicznych.		

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	 
mgr.archeologia@uw.edu.pl

Geologia poszukiwawcza 
(Wydział Geologii)

Studia	 te	 łączą	zagadnienia	związane	z	szeroko	rozumia-
nymi	naukami	o	Ziemi	(oprócz	geologii	także	elementy	bio-
logii,	chemii	i	fizyki)	z	możliwością	ich	praktycznej	aplikacji	

(geofizyka,	 opracowania	 numeryczne).	 Stawiają	 na	 kre-
atywność	i	samodzielność	studenta.	Program	w	znacznym	
stopniu	 jest	 zindywidualizowany	 i	 oferuje	 szeroką	 gamę	
przedmiotów	do	wyboru,	realizowanych	w	formie	praktycz-
nej	 (praktyka,	 zajęcia	 laboratoryjne,	 zajęcia	 projektowe,	
kursy	 terenowe).	 Kształcenie	 opiera	 się	 na	 zacieśnieniu	
współpracy	pomiędzy	studentem	a	wykładowcą	na	zasa-
dzie	mistrz-uczeń,	z	wykorzystaniem	możliwości	stworzo-
nych	przez	system	tutoringu	akademickiego.	

Absolwenci Geologii poszukiwawczej będą	 dobrze	 przygo-
towani	do	podjęcia	pracy	w	placówkach	naukowych	 i	ba-
dawczych	 oraz	 w	 państwowej	 służbie	 geologicznej,	 jed-
nostkach	administracji	 rządowej	 i	samorządowej,	a	 także	
w	 firmach	 i	 przedsiębiorstwach	 geologicznych,	 zajmują-
cych	się	poszukiwaniem	złóż	surowców	skalnych	i	mineral-
nych,	ich	wydobyciem	i	zagospodarowaniem.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.geologia@uw.edu.pl

Geologia stosowana 
(Wydział Geologii) 

Celem	zmian	przeprowadzonych	w	programie	Geologii sto-
sowanej na	studiach	II	stopnia	było	maksymalne	zbliżenie	
ich	 do	 potrzeb	 otoczenia	 społeczno-gospodarczego	 bez	
straty	dla	ich	badawczego	charakteru.		Studia	zostały	więc	
wzbogacone	 o	 zajęcia	 eksperckie,	 prowadzone	 przez	 do-
świadczonych	przedstawicieli	wiodących	na	rynku	firm	lub	
instytucji	badawczych,	a	także	tygodniowe	wyjazdy	stażo-
we	i	zajęcia	terenowe	z	udziałem	przedstawicieli	potencjal-
nych	pracodawców.	Zmieniono	także	charakter	wielu	zajęć,	
np.	 „Podstaw	hydrotechniki”,	przez	wiele	 lat	oferowane	w		
klasycznej	formie	wykładu	i	ćwiczeń	zastąpiono	zindywidu-
alizowanym	projektem	–	„Projektowanie	hydrotechniczne”.	
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Tematy	 prac	 magisterskich	 powiązano	 z	 zagadnieniami	
kluczowymi	dla	wybranych	firm.	W	efekcie	tych	zmian	stu-
denci	zdobędą	solidną	wiedzę	teoretyczną	oraz	niezbędne	
umiejętności	praktyczne.	

Absolwenci	Geologii stosowanej będą	dobrze	przygotowani	
do	podjęcia	pracy	w	placówkach	naukowych	i	badawczych	
oraz	 w	 państwowej	 służbie	 geologicznej,	 w	 jednostkach	
administracji	rządowej	i	samorządowej,	a	także	w	firmach	
i	przedsiębiorstwach	geologicznych,	zajmujących	się	geo-
logią	 inżynierską,	 hydrogeologią,	 kartowaniem	 geologicz-
nym	oraz	ochroną	środowiska.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.geologia@uw.edu.pl

Historia 
(Wydział Historyczny)

O	historii	w	Polsce	każdy	mówi	chętnie,	ale	nie	każdy	umie	
ją	profesjonalnie	badać,	dostrzegać	 jej	 złożoność	 i	 ścisły	
związek	ze	współczesnością.	Nie	każdy	wie,	że	historia	to	
nie	nauka	dat	i	nazwisk	czy	proste	upamiętnianie,	ale	sztu-
ka	krytycznego	myślenia.	Modernizując	studia	historyczne	
II	stopnia	postawiliśmy	na	pasję	badania	i	indywidualne	po-
dejście	do	studenta.	Duża	liczba	wysokospecjalistycznych,	
warsztatowych	zajęć	wybieranych	przez	studentów	zgod-
nie	z	ich	naukowymi	zainteresowaniami,	opieka	tutora,	kil-
kadziesiąt	 seminariów	 dyplomowych	 ze	wszystkich	 epok	
historycznych,	doskonałe	warunki	do	podejmowania	badań	
źródłowych	(największa	w	Polsce	biblioteka	specjalistycz-
na!)	 powinny	 zapewnić	 możliwość	 realizacji	 najbardziej	
oryginalnych	 i	wymagających	pomysłów	badawczych	na-
szych	studentów.	Do	programu	studiów	zostały	włączone	

zajęcia	rozwijające	kompetencje	komunikacyjne,	takie	jak:	
„kultura	 języka	polskiego”,	 „pisanie	akademickie	w	 języku	
angielskim”,	 „retoryka”,	 „techniki	prezentacji”,	a	 także	pre-
zentujące	 nowe	 narzędzia	 badawcze	 („historia	 cyfrowa”,	
„historia	mówiona”).

Absolwenci	Historii	będą	doskonale	przygotowani	do	pracy	
badawczej,	 w	 administracji	 państwowej	 i	 samorządowej,	
w	 polityce	 i	 dyplomacji,	 w	 instytucjach	 kultury,	 muzeach	
i	placówkach	naukowych	oraz	w	mediach	opiniotwórczych.	
Uzyskując	 dodatkowo	 kwalifikacje	 nauczycielskie,	 spraw-
dzą	 się	 w	 roli	 nauczyciela	 historii	 i	 wiedzy	 o	 społeczeń-
stwie,	a	kończąc	specjalność	archiwalną	uzyskają	upraw-
nienia	 do	 prowadzenia	 nie	 tylko	 archiwów	 państwowych,	
ale	także	archiwów	firm,	organizacji	społecznych	i	organów	
administracji	publicznej.

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
mgr.historia@uw.edu.pl

UWAGA! 
Szczegóły rekrutacyjne oraz pełna i na bieżąco 
aktualizowana oferta studiów na stronie:
www.irk.oferta.uw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony!
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Międzynarodowo

American Studies 
(Instytut Ameryk i  Europy, Ośrodek Studiów 

Amerykańskich)

To	 inter-	 i	 transdyscyplinarne	 studia	 nad	 Ameryką	
Północną,	Ameryką	Łacińską	i	całym	regionem	zachodniej	
półkuli,	prowadzone	w	języku	angielskim	(częściowo	także	
w	hiszpańskim	oraz,	jeśli	umiejętności	studentów	na	to	po-
zwalają,	portugalskim).	Program	American Studies	–	dzięki	
funduszom	 unijnym	 –	 został	 udoskonalony:	 zwiększono	
znacząco	 liczbę	obowiązkowych	godzin	 lektoratów	(język	
angielski	–	zaawansowany;	język	hiszpański	–	w	podziale	
na	 grupy	 zaawansowania),	 wprowadzono	 praktyczne	 za-
jęcia	 projektowe,	wzbogacono	 ofertę	 zajęć	 dodatkowych,	
zaproponowano	warsztaty	umiejętności	miękkich:	publicz-
nej	prezentacji,	komunikacji	w	biznesie,	umiejętności	pracy	
zespołowej,	 organizacji	 zadań	 i	 efektywnego	 zarządzania	
czasem.

Studenci	American Studies	mają	dostęp	do	stypendiów	na	
wyjazdy	 badawcze	 do	 USA	 oraz	 kwerendy	 biblioteczne	
w	 najlepszych	 ośrodkach	 studiów	 amerykanistycznych	
w	Europie,	co	pozwala	 im	na	 realizację	projektów	badaw-
czych	 zgodnych	 z	 ich	 zainteresowaniami	 naukowymi.	
Absolwent	American Studies, dzięki	innowacjom	programo-
wym,	będzie	przygotowany	do	kontynuowania	kształcenia	
w	szkołach	doktorskich	oraz	do	pracy	w	międzynarodowym	
środowisku	w	wielu	różnych	sektorach	i	zawodach	(biznes,	
media,	służba	zagraniczna	i	organizacje	międzynarodowe).	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	 
rekrutacja.osa@uw.edu.pl

Kognitywistyka (Cognitive Science) 
(Wydział Psychologii) 

Studia	 prowadzone	 są	 wyłącznie	 w	 języku	 angielskim.	
Dają	możliwość	kształcenia	się	w	ramach	dwóch	ścieżek	
tematycznych:	 obliczeniowej	 i	 neurokognitywistycznej.	
Pierwsza	umożliwia	uzyskanie	pogłębionej	wiedzy	i	umie-
jętności	z	zakresu	podstaw	i	metod	modelowania	procesów	
umysłowych,	językowych	i	społecznych.		Druga	–	pozwala	
na	zdobycie	wiedzy	teoretycznej	i	metodologicznej	z	zakre-
su	mózgowych	podstaw	procesów	poznawczych,	posługi-
wania	się	nowoczesnymi	 technikami	badania	aktywności	
mózgu	oraz	planowania	i	analizy	badań	z	ich	użyciem.	

Absolwenci	Kognitywistyki	przygotowani	będą	do	tworzenia	
i	analizowania	modeli	obliczeniowych,	wyjaśniających	zja-
wiska	poznawcze	i	społeczne,	takie	jak	podejmowanie	de-
cyzji	(kompetencje	pożądane	np.	na	stanowisku	tzw.	data	
scientist	w	branży	marketingowej	lub	finansowej).	Zyskają	
umiejętność	 tworzenia	 i	 rozwijania	 narzędzi	 opartych	 na	
uczeniu	 maszynowym,	 sztucznej	 inteligencji	 i	 przetwa-
rzaniu	języka	naturalnego.	Będą	również	przygotowani	do	
projektowania	 i	prowadzenia	zaawansowanych	badań,	co	
umożliwi	 im	 pracę	 naukową	 w	 międzynarodowym	 inter-
dyscyplinarnym	 środowisku.	 Ponadto	 będą	 mogli	 wspie-
rać	 rozwój	nowych	technologii	np.	w	edukacji	czy	 rehabi-
litacji	 osób	 z	 niepełnosprawnościami	 lub	 dysfunkcjami	
poznawczymi.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	 
cognitivescience@uw.edu.pl
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Filologia angielska  
(English Studies)
(Wydział Neofilologii)

Studia,	oprócz	bardzo	dobrej	znajomości	 języka	obce-
go	 i	 szeroko	 pojętych	 umiejętności	 komunikacyjnych,	
zapewniają	 również	poszerzoną	wiedzę	w	zakresie	 ję-
zykoznawstwa,	literatury	i	kultury	oraz	rozwijanie	umie-
jętności	zarządzania	czasem,	samoorganizacji,	wyzna-
czania	celów	i	kontrolowania	przebiegu	ich	realizacji.	

Przemodelowany	program	studiów	znacznie	poszerza	
perspektywy	 zawodowe	 absolwentów,	 otwierając	 im	
drogę	do	pracy	w	redakcjach	wydawnictw	kulturalnych,	
w	organizacjach	 i	 fundacjach	zajmujących	się	promo-
cją	 kultury	 i	 organizacją	 wydarzeń	 kulturalnych	 oraz	
w	 instytucjach	publicznych	wspierających	 rozwój	 kul-
tury	i	sztuki.	Oferuje	bowiem	zupełnie	nowe	zajęcia,	np.	
„Rola	 literatury	 i	sztuki	w	dialogu	międzykulturowym”,	
„Teatr	i	społeczeństwo”,	„Retoryka	i	komunikacja	w	śro-
dowisku	 społecznym”	 oraz	 nowe	 zagadnienia	 i	 nowe	
metody	pracy	w	dawnych	ramach.	Na	przykład	na	za-
jęcia	ze	„Wstępu	do	amerykańskiego	postmodernizmu”	
zaproszeni	zostaną	reżyserzy	Teatru	TR	i	artyści	CSW,	
w	tym	postmodernistycznego	performatywnego	kolek-
tywu	„Stroboskop”,	zaś	na	„Przekładoznawstwie	w	dzi-
siejszej	 dobie	 przemian”	 studenci	 dyskutować	 będą	
o	wyzwaniach,	przed	jakimi	staje	tłumacz	we	współcze-
snym	zglobalizowanym	świecie.

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
rekrutacja.angli@uw.edu.pl

Physics (Studies in English) 
(Wydział Fizyki)

Koncepcja	 kształcenia	 zakłada	 przygotowanie	 wysokiej	
klasy	 specjalistów	 z	 pogłębioną	 wiedzą	 i	 umiejętnościa-
mi	w	zakresie	jednej	ze	specjalności	–	fizyki	teoretycznej,	
modelowania	komputerowego	procesów	fizycznych,	fizyki	
materii	 skondensowanej	 i	 nanostruktur	 półprzewodniko-
wych,	geofizyki	i	optyki.	W	programie	studiów	postawiono	
na	indywidualizację	kształcenia,	dlatego	studenci	nie	tylko	
dokonują	wyboru	specjalności	odpowiadającej	 ich	zainte-
resowaniom	naukowym,	ale	od	drugiego	semestru	wybie-
rają	z	bogatej	oferty	zajęcia,	które	 ich	 interesują,	 i	 tworzą	
własny,	oryginalny	plan	studiów.	

Absolwenci	kierunku	Physics (Studies in English) są	przygo-
towani	do	włączenia	się	w	budowę	społeczeństwa	oparte-
go	na	wiedzy	–	podjęcia	pracy	badawczej	lub	kontynuowa-
nia	kształcenia	w	dowolnej	instytucji	naukowej	na	świecie.	
Biegle	 władają	 językiem	 angielskim	 (także	 specjalistycz-
nym)	oraz	posiadają	wiedzę	i	umiejętności	specjalistyczne	
przydatne	w	fizyce,	które	można	też	z	sukcesem	zastoso-
wać	w	dowolnym	obszarze	gospodarki.	

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	 
rekrutacja@fuw.edu.pl

Sustainable Development 
(Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem 

Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) 

Społeczeństwa	na	całym	świecie	stają	dziś	przed	poważ-
nym	wyzwaniem:	przemyśleniem	na	nowo	swojego	modelu	
rozwoju	w	celu	stworzenia	podstaw	dla	bardziej	zrównowa-
żonej,	 pozytywnej	 i	 sprawiedliwej	 przyszłości.	 To	wyzwa-
nie	 wymaga	 interdyscyplinarnego	 podejścia,	 współpracy	

przedstawicieli	różnych	dziedzin	nauki,	wspólnego	zaanga-
żowania	potencjału	naukowo-dydaktycznego.	I	tak	właśnie	
stało	się	na	Uniwersytecie	Warszawskim!		Dziewięć	jedno-
stek	uniwersyteckich	(UCBŚ,	czyli	Uniwersyteckie	Centrum	
Badań	nad	Środowiskiem	Przyrodniczym	i	Zrównoważonym	
Rozwojem	oraz	Wydziały:	Biologii,	Chemii,	Fizyki,	Geologii,	
Geografii	 i	 Studiów	Regionalnych,	 	Nauk	Ekonomicznych,	
Prawa	i	Administracji	oraz	Zarządzania)	połączyło	siły,	by	
stworzyć	 kierunek	 na	 wskroś	 interdyscyplinarny.	 Dzięki	
temu	 na	 wyzwania	 zrównoważonego	 rozwoju	 patrzymy	
z	 perspektyw:	 przyrodniczej,	 gospodarczej	 i	 społecznej,	
a	studentom	oferujemy	program	studiów	 integrujący	wie-
dzę	z	różnych	obszarów	nauki.

Nasi	 absolwenci	 będą	 przygotowani	 do	 podjęcia	 pracy	
w	sektorach:	publicznym,	prywatnym	 i	non-profit,	w	orga-
nizacjach	 krajowych	 	 i	 międzynarodowych,	 w	 ośrodkach	
badawczych	i	analitycznych.	Program	studiów	SD	zapew-
ni	 studentom	 wiedzę	 	 i	 umiejętności,	 które	 pomogą	 im	
rozwijać	 ambitne	 i	 satysfakcjonujące	 kariery	 w	 różnych	
obszarach:	 gospodarowania	wodą,	 odpadami;	 efektywno-
ści	 energetycznej;	 odnawialnych	 źródeł	 energii;	 ochrony	
i	utrzymania	obszarów	przyrodniczych;	promocji,	komuni-
kacji	i	edukacji	na	rzecz	ZR,	a	także	pozwolą	na	tworzenie	
strategii	ZR	instytucji	i	organizacji.

O	szczegóły	zapytaj,	wysyłając	wiadomość	na	adres:	
ucbs@uw.edu.pl

 

UWAGA! 
Szczegóły rekrutacyjne oraz pełna i na bieżąco 
aktualizowana oferta studiów na stronie:
www.irk.oferta.uw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony!

Nowe programy kształcenia na studiach II stopnia zostały przygotowane w Programie zintegrowa-
nych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5. 

www.zip.uw.edu.pl 
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STUDIA II STOPNIA 
NA UNIWERSYTECIE 
WARSZAWSKIM*

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

1.	 Administracja	
2. Archeologia
3.	 Artes	liberales	
4.	 Astronomia	
5.	 Bezpieczeństwo	wewnętrzne	
6.	 Bioetyka	
7.	 Bioinformatyka	i	biologia	systemów	
8.	 Biologia	
9.	 Biotechnologia	
10.	Chemia
11.	Dziennikarstwo	i	medioznawstwo
12.	Ekonomia	
13.	Energetyka	i	chemia	jądrowa	
14.	Etnologia	i	antropologia	kulturowa	
15. Europeistyka 
16.	Filologia	bałtycka
17.	Filologia	białoruska	z	językiem	angielskim
18.	Filologia	iberyjska	
19.	Filologia	klasyczna	i	studia	śródziemnomorskie	
20.	Filologia	polska
21. Filologia polskiego języka migowego
22.	Filologia	romańska
23.	Filologia	rosyjska
24.	Filologia	węgierska	
25.	Filologia	włoska	
26.	Filozofia	
27.	Finanse,	inwestycje	i	rachunkowość	
28.	Finanse,	rachunkowość	i	ubezpieczenia	
29.	Fizyka	
30.	Geografia	

31.	Geologia	
32. Geologia poszukiwawcza
33. Geologia stosowana
34.	Germanistyka	
35.	Gospodarka	przestrzenna	
36. Gospodarka przestrzenna, specjalność: Foresight 
terytorialny
37. Helwetologia – studia szwajcarskie 
38. Historia 
39.	Historia	i	kultura	Żydów
40.	Historia	sztuki	
41.	Indywidualne	studia	międzydziedzinowe	prowadzone	
przez	Kolegium	Międzyobszarowych	Indywidualnych	Studiów	
Humanistycznych	i	Społecznych	(MISH)
42.	Indywidualne	studia	międzydziedzinowe	prowadzone	
przez	Kolegium	Międzywydziałowych	Indywidualnych	Studiów	
Matematyczno-Przyrodniczych	(MISMaP)	
43.	Informacja	naukowa	i	bibliotekoznawstwo	
44.	Informatyka	
45.	Informatyka	i	ekonometria	
46.	Inżynieria	nanostruktur
47.	Inżynieria	obliczeniowa	
48.	Język	i	społeczeństwo:	interdyscyplinarne	studia	nad	
dyskursem	
49. Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
50.	Kryminalistyka	i	nauki	sądowe	w	zakresie:	biologia	i	gene-
tyka	sądowa,	fizykochemia	sądowa,	kryminalistyka	ogólna
51.	Kryminologia
52. Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
53.	Kulturoznawstwo	–	cywilizacja	śródziemnomorska	
54.	Kulturoznawstwo	–	wiedza	o	kulturze	
55.	Lingwistyka	stosowana	
56.	Logistyka	i	administrowanie	w	mediach	
57.	Logopedia	ogólna	i	kliniczna	
58.	Matematyka
59.	Międzywydziałowe	Studia	Ochrony	Środowiska
60.	Muzykologia	
61.	Ochrona	środowiska

62.	Optometria
63.	Orientalistyka	(afrykanistyka,	arabistyka,	hebraistyka,	indolo-
gia,	iranistyka,	japonistyka,	mongolistyka	i	tybetologia,	sinologia,	
turkologia)
64.	Pedagogika
65. Pedagogika, specjalność: Trener kompetencji miękkich
66.	Pedagogika	nauczycielska
67.	Politologia	
68.	Polityka	społeczna	
69. Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym
70.	Prawo	finansowe	i	skarbowość	
71.	Profilaktyka	społeczna	i	resocjalizacja	
72.	Samorząd	terytorialny	i	polityka	regionalna	
73.	Slawistyka	
74.	Socjologia	
75. Socjologia cyfrowa
76.	Socjologia	stosowana	i	antropologia	społeczna	
77.	Stosunki	międzynarodowe	
78.	Studia	euroazjatyckie	
79.	Studia	regionalne	i	lokalne	
80.	Studia	wschodnie	
81. Sztuki społeczne
82.	Ukrainistyka	z	językiem	angielskim
83.	Zarządzanie
84. Zarządzanie Big Data
85.	Zastosowania	fizyki	w	biologii	i	medycynie 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

1. American Studies 
2.	 Archaeology		
3.	 Chemistry		
4.	 Data	Science	and	Business	Analytics
5.	 Environmental	Management		
6. Filologia angielska (English Studies) 
7.	 Humanitarian	Action		
8.	 International	Business	Program		
9.	 International	Economics
10.	 International	Relations	
11. Kognitywistyka (Cognitive Science)
12.	 Master	in	food	systems
13.	 Mongolistyka	i	tybetologia
14. Physics (Studies in English)
15.	 Political	Science		
16.	 Quantitative	Finance	
17. Sustainable Development 
18.	 Teaching	English	to	Young	Learners			

* Szczegółowe informacje 
o studiach będą dostępne          
po 8 maja 2019 r. na stronie:
www.irk.oferta.uw.edu.pl
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Uniwersyteckie Centrum 
Wolontariatu UW

Uniwersyteckie	 Centrum	Wolontariatu	 UW	 to	 unikatowa	 jed-
nostka	w	skali	kraju.	Nasz	przepis	na	wolontariat?	Otwartość, 
kreatywność, zaangażowanie, rozwój i budowanie kapitału 
społecznego.	Od	ponad	pięciu	lat	rozwijamy	kompetencje,	pro-
mujemy	wartości	i	postawy	etyczne	oraz	integrujemy	społecz-
ność	akademicką	poprzez	działania	wolontariackie,	szkolenia,	
programy	i	projekty	społeczne.

Naszym	 zadaniem	 jest	 tworzenie	 przestrzeni	 do	 działania.	
Wolontariusze	 UCW	 są	 uczestnikami	 oraz	 współtwórcami	
wielu	inicjatyw,	które	dotyczą	m.in.	takich	obszarów	tematycz-
nych	jak:	edukacja,	komunikacja	międzykulturowa,	zaangażo-
wanie	społeczne,	odpowiedzialność	obywatelska,	antydyskry-
minacja	oraz	ochrona	środowiska.

Wiemy,	że	bogata	oferta	to	rozwój	różnorodnych	kompetencji	
oraz	możliwość	praktycznego	wykorzystania	wiedzy	zdobytej	
podczas	studiów,	dlatego	współpracujemy	również	z	zewnętrz-
nymi	partnerami:	organizacjami	pozarządowymi,	instytucjami	
państwowymi	oraz	ekspertami	ze	świata	biznesu.	Zarządzanie 
projektami i zespołem, tworzenie kampanii promocyjnych, czy 
prowadzenie negocjacji to	tylko	niektóre	z	umiejętności,	które	
zdobyli	nasi	wolontariusze.	

Uniwersyteckie	Centrum	Wolontariatu	to	także	miejsce	do	wy-
tchnienia,	twórczego	spędzenia	czasu,	wymiany	inspiracji	oraz	
budowania	relacji.	Nasza	baza	wolontariuszy	wciąż	rośnie;	są	
w	 niej	 studenci	 z	 Polski	 i	 zagranicy,	 doktoranci,	 pracownicy	
oraz	absolwenci	UW.	

Jak do nas dołączyć?
Szczegółowe	informacje	oraz	formularz	zgłoszeniowy	znajdu-
ją	się	na	www.wolontariat.uw.edu.pl

Chcecie	być	na	bieżąco	z	naszymi	działaniami?	
Polubcie	nas	na	facebook.com/UCWUW

Działaj z pasją
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Inkubator UW

Rozwijamy postawy przedsiębiorcze,	 wspieramy	 studen-
tów	 Uniwersytetu	 Warszawskiego	 oraz	 Warszawskiego	
Uniwersytetu	Medycznego	w	realizacji	ich	pomysłów	i	poma-
gamy przygotować się do odważnego wejścia na rynek pracy 
–	z	poczuciem	sprawczości	i	wartości	własnego	potencjału.

Organizujemy	indywidualne	spotkania	z	ekspertami	różnych	
branż,	 oferujemy	pomoc	w	projektowaniu	 ścieżki	własnego	
rozwoju	oraz	zajęcia	w	ciekawych	formach,	dopasowane	do	
zróżnicowanych	potrzeb	studentów,	np.:	

Spin Off Academy	 –	 czterotygodniowa	 akademia,	 podczas	
której	 pokazujemy,	 jak	 łączyć	 naukę	 z	 biznesem.	 To	 dobra	
propozycja	 dla	 tych,	 którzy	 planują	 komercjalizować	 swoją	
wiedzę	i	zarabiać	na	badaniach	naukowych.	

Brave Camp	 –	 tygodniowa	 szkoła	 przedsiębiorczości,	 pod-
czas	której	pod	okiem	profesjonalnych	trenerów	i	praktyków	
biznesu	studenci	pracują	nad	swoim	pomysłem	biznesowym,	
by	 finalnie	 powstał	 z	 tego	 projekt	 startupu:	 stricte	 bizneso-
wego,	 naukowego,	 czy	 też	 zaangażowanego	 społecznie.	
Najlepsze	projekty	uzyskują	grant	na	rozwój.

SkillsBox	 –	 trzygodzinne	 warsztaty	 w	 ramach	 5	 bloków:	
Tech	(Programowanie,	Projektowanie	 i	Druk	3D,	Elektronika,	
Stolarnia),	Self	 (Personal	Branding,	Motywacja,	Organizacja	

czasu),	 Startup	 (Marketing,	 Business	 Model	 Canvas,	
Negocjacje,	 Patenty),	 Science	 (Excel	 dla	 branży	 science,	
Programowanie	w	języku	R,	Skąd	czerpać	dofinansowanie	
na	badania)	i	Social	(Działaj	społecznie	i	zarabiaj).

Zapraszamy	studentów	wszystkich	kierunków.	Znajdziecie	
nas	 na	 Kampusie	 Głównym	 i	 na	 Kampusie	 Ochota.	 Do	
Waszej	 dyspozycji	 są	 nowoczesne	 sale	 konferencyjne	 i	
laboratoria	 (np.	 pracownia	 elektroniczna,	 centrum	projek-
towania	i	druku	3D),	strefy	coworkingowe	oraz	przestrzeń	
biurowa	dla	uruchamianych	przedsięwzięć	biznesowych.

Więcej	informacji	na	stronie	www.iuw.edu.pl 
oraz	na	Facebook/Inkubator UW.

Biuro Karier UW kieruje swoją ofertę do studentów, słucha-
czy studiów doktoranckich i podyplomowych, także ab-
solwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok 
ukończenia studiów na UW. 

Doradztwo kariery 
Indywidualne	konsultacje	prowadzone	są	w	języku	polskim	
i	 angielskim.	 Zakres	 doradztwa	 obejmuje	m.	 in.	 aktualne	
metody	 poszukiwania	 pracy,	 przygotowania	 dokumentów	
aplikacyjnych	 i	 prowadzenia	 rozmów	 z	 pracodawcami,	 a	
także	pomoc	w	określeniu	planów	zawodowych.	

Oferty pracy i praktyk
W	 serwisie	www.biurokarier.edu.pl	 studenci	 mają	 dostęp	
do	sprawdzonych	przez	Biuro	ofert	pracy	i	praktyk.	Dostęp	
do	bazy	można	uzyskać	po	odbyciu	konsultacji	z	doradcą.	
Biuro	pośredniczy	w	kontakcie	z	pracodawcami	w	zakresie	
praktyk	nieobowiązkowych.

Warsztaty 
Warsztaty	dotyczą	rozwoju	kompetencji	miękkich,	pozwa-
lających	skutecznie	przejść	proces	rekrutacyjny	i	odnaleźć	
się	na	rynku	pracy.	Zajęcia	prowadzone	są	przez	 	specja-
listów	Biura	Karier	oraz	przedstawicieli	 pracodawców.	To	
także	świetna	okazja	do	poznania	specyfiki	pracy	w	wybra-
nych	branżach	i	na	wybranych	stanowiskach.

Aplikacyjne prace dyplomowe
Biuro	Karier	wspiera	studentów	w	przygotowaniu	aplikacyj-
nych	prac	dyplomowych,	powstających	w	odpowiedzi	na	po-
trzeby	partnera	–	firmy,	instytucji	publicznej	lub	NGO.	Partner	
otrzymuje	naukowe	opracowanie	 tematu,	 które	może	wdro-
żyć	do	prowadzonej	działalności,	student	zaś	ma	możliwość	
praktycznego	 zastosowania	 wiedzy	 zdobytej	 na	 studiach	 i	
rozwoju	 swoich	 zainteresowań	 badawczych	 oraz	 zawodo-
wych.	W	Biurze	Karier	można	uzyskać	pomoc	w	znalezieniu	
partnera	oraz	w	wyborze	zagadnień	zgodnych	z	aktualnymi	
potrzebami	pracodawców.

Kontakt 
Biuro	Zawodowej	Promocji	Studentów	i	Absolwentów	UW
tel.:	22	55	20	763;		e-mail:	biurokarier@adm.uw.edu.pl
ul.	Krakowskie	Przedmieście	32,		00-927	Warszawa,	klatka	E
www.biurokarier.uw.edu.pl;  www.biurokarier.edu.pl 

Biuro Karier UW
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