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UCHWAŁA NR 13 

RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA 
KULTUROWA 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na kierunek Etnologia i antropologia kulturowa w 
roku 2022/2023 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) rada dydaktyczna postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Rada dydaktyczna w głosowaniu przyjęła zasady rekrutacji na kierunek 
Etnologia i antropologia kulturowa w roku 2022/2023 na studia pierwszego i drugiego 
stopnia, o profilu ogólnoakademickim. Opis zasad rekrutacji znajduje się w 
załącznikach 1 i 2 do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca rady dydaktycznej:  

Anna Malewska-Szałygin 
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Załącznik 1. do Uchwały RD nr 13: 

 Zasady rekrutacji na kierunku Etnologia i Antropologia kulturowa 

r. a. 2022/2023 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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 

 

P. podstawowy x 

0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden przedmiot  

do wyboru z: 

język mniejszości 

narodowej 

(białoruski, litewski, 

ukraiński, niemiecki), 

język mniejszości 

etnicznej 

(łemkowski), język 

regionalny 

(kaszubski), biologia, 

historia,  

historia sztuki, 

historia muzyki, 

wiedza o tańcu,  

wiedza o 

społeczeństwie, 

chemia, fizyka i 

astronomia/ fizyka, 

geografia, filozofia, 

informatyka 

 

P. rozszerzony x 1 
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waga = 30%  waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

 

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: 

język mniejszości 

narodowej 

(białoruski, litewski, 

ukraiński, niemiecki), 

język mniejszości 

etnicznej 

(łemkowski), język 

regionalny 

(kaszubski), biologia, 

historia,  

historia sztuki,  

historia muzyki,  

wiedza o 

społeczeństwie, 

chemia, fizyka, 

geografia, filozofia, 

informatyka 

 

P. rozszerzony x 1 

albo 

brak poziomu x 0,8 

 

 

waga = 30%  waga = 15% waga = 25% waga = 30% 
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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: 

biologia, historia, 

przedmiot z grupy 

„sztuka”, polityka, 

ekonomia, 

psychologia, 

antropologia, 

zarządzanie, chemia, 

fizyka, geografia, 

filozofia, informatyka 

 

P. wyższy (HL) x 1 

 

waga = 30%  waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

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

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot 

wymagany 

 

Język polski 

Przedmiot 

wymagany 

 

Matematyka 

Przedmiot 

wymagany 

 

Język obcy 

nowożytny 

Przedmiot wymagany 

 

Jeden przedmiot  

do wyboru z: 
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albo język L1* 

 

P. podstawowy x 

0,6 

albo 

P. rozszerzony x 

1 * 

 

 

P. podstawowy x 

0,6 

albo 

P. rozszerzony x 

1  

 

 

P. podstawowy x 

0,6 

albo 

P. rozszerzony x 1  

 

 

biologia, historia,  

sztuka, muzyka, 

chemia, fizyka, 

geografia, filozofia, 

informatyka, 

ekonomia 

 

P. rozszerzony x 1 ** 

 

waga = 30% waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

*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: 

biologia, historia, 

historia sztuki, 

historia muzyki, 

wiedza o tańcu, 

wiedza o 

społeczeństwie, 

chemia, fizyka, 

geografia, filozofia, 

informatyka 

 

waga = 30% waga = 15% waga = 25% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby 

posiadające honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka 

polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są 

o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o 

kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 

rejestracji. 
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka 

polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania 

rekrutacyjnego.   

 

 

 

 

 

Załącznik 2. do URD 3: 

 Zasady rekrutacji na kierunku Etnologia i Antropologia kulturowa 

r. a. 2022/2023 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Czas trwania: 2 lata 

1) Zasady kwalifikacji  

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, 

inżyniera lub dyplomu równoważnego. 

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: 

1. Rozmowa na temat ogłoszonych wcześniej tekstów i powiązanych z nimi 
tematów – max. 100 punktów. 

W czasie egzaminu kandydatom zostaną zadane cztery pytania. Odpowiedzi na 

pytania będą punktowane od 0 do 25 punktów. Przy ocenie rozmowy brane są pod 

uwagę:  

znajomość zadanych lektur; struktura odpowiedzi na postawione pytania – 

klarowność wywodu i logika wypowiedzi; znajomość głównych zagadnień związanych 

z zadanym pytaniem, rozumienie języka i pojęć z zakresu teorii etnologii i 

antropologii kulturowej, odwołania do pojęć i teorii etnologii i antropologii kulturowej. 

Na ocenę wypowiedzi ma wpływ:  

 wartość merytoryczna odpowiedzi – max. 20 pkt. 

 struktura wypowiedzi i biegłość w języku teorii etnologii i antropologii kulturowej – 
max. 5 pkt. 

Kandydaci, którzy uzyskali w czasie rozmowy poniżej 40 punktów, nie zostaną 

przyjęci. 
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Tematem rozmowy kwalifikacyjnej będą zadane lektury związane z głównymi 

teoriami i nurtami w badaniach antropologicznych. Do listy lektur dołączona zostanie 

lista problemów, na które kandydaci muszą przygotować – w oparciu o zadane 

lektury – wypowiedzi ustne. Pytania zadawane podczas rozmowy dotyczyć będą 

samych lektur, a także przedstawionych tematów. Lista lektur i tematów zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 

oraz w systemie IRK 

 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w 

Polsce. 

c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

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

 

 

 


