
   

 

 

Lista rankingowa projektów nowych kierunków studiów drugiego stopnia 
prowadzonych w języku angielskim wraz ze wskazaniem projektów 
zakwalifikowanych do Programu zintegrowanych działań na rzecz 

 Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER, ścieżka 3.5 
 
 
przygotowana na podstawie § 13 i 14 ust. 1 Regulaminu konkursu ogłoszonego 
Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2018 r. w 
sprawie konkursu na projekty przygotowania i wdrożenia nowych kierunków studiów 
drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w ramach Programu zintegrowanych 
działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO 
WER ścieżka 3.5. 
 

1. Wydział Fizyki, kierunek: Physics – 94 pkt – zakwalifikowany 

2. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym 

Rozwojem wraz z Wydziałem Zarządzania, kierunek: Sustainable Development – 92 

pkt – zakwalifikowany  

3. Wydział Psychologii wraz z Wydziałem Filozofii i Socjologii, kierunek: Cognitive 

Science – 87 pkt – zakwalifikowany  

4. Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, kierunek: MA in 

Forced Migrations – 82 pkt – niezakwalifikowany 

5. Wydział Polonistyki, kierunek: Projects for Future. Critical Theory and Practice – 76 

pkt – niezakwalifikowany  

6. Wydział Pedagogiczny wraz ze Szkołą Języków Obcych, kierunek: Bilingual, 

International and Language Education in Primary School – 67 pkt – 

niezakwalifikowany 

  

Uwaga! 
Jednostki, których projekty zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają – w dniu 
ogłoszenia list rankingowych – przygotowane przez Komisję zalecenia, których spełnienie 
jest warunkiem podpisania umowy, o której mowa w § 14 ust. 4 w/w Regulaminu, a w 
okresie późniejszym – opinię ekspercką o projekcie, przygotowaną przez Komisję na 
podstawie recenzji i oceny merytorycznej. 
 
Jednostki, których projekty nie zostały zakwalifikowane do Programu, mogą złożyć, w 
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, pisemny wniosek o przekazanie opinii 
eksperckiej o projekcie. 
 
Podstawa prawna: Regulamin konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie konkursu na projekty przygotowania i wdrożenia nowych 
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim w ramach Programu zintegrowanych 
działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER ścieżka 3.5. 
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