
   

 

 

 
Lista rankingowa projektów przemodelowanych programów kształcenia na studiach 

drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim, zakwalifikowanych do  
Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, 

finansowanego ze środków PO WER, ścieżka 3.5 
 
przygotowana zgodnie z § 13 i 14 ust. 1 Regulaminu konkursu ogłoszonego Zarządzeniem 
nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie konkursu na 
projekty przygotowania i wdrożenia nowych programów kształcenia na studiach drugiego 
stopnia prowadzonych w języku polskim w ramach Programu zintegrowanych działań na 
rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER ścieżka 
3.5: 
 

1. Wydział Geografii, program: Gospodarka przestrzenna – 92 pkt 

2. Wydział Nauk Ekonomicznych, program: Ekonomia – 91 pkt 

3. Wydział Geologii, program: Geologia stosowana – 81 pkt 

4. Wydział Pedagogiczny, program: Andragogika – Trener kompetencji miękkich – 75 

pkt 

5. Wydział Lingwistyki Stosowanej, program: Edukacja obcojęzyczna – 65 pkt 

6. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, program: 

Samorząd Terytorialny i polityka regionalna – 32 pkt 

 
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 26 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie konkursu na projekty przygotowania i wdrożenia nowych 
programów kształcenia na studiach drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w ramach Programu 
zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków PO WER 
ścieżka 3.5. 

 

 
Przewodnicząca Komisji ds. Studiów w celu 

realizacji zadań w „Programie zintegrowanych 
działań na rzecz rozwoju  

Uniwersytetu Warszawskiego” 
 

Agata Wroczyńska 
 

  


