UCHWAŁA NR 2/2020
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW KRYMINOLOGIA, PRACA
SOCJALNA, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, SOCJOLOGIA
STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na kierunkach
kryminologia, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, socjologia
stosowana i antropologia społeczna
Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) rada dydaktyczna postanawia, co następuje:
§1
Rada dydaktyczna proponuje zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na
kierunkach kryminologia, praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
socjologia stosowana i antropologia społeczna zgodnie z załącznikami do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący rady dydaktycznej: Tomasz Kaźmierczak

Załącznik nr 1, IPSIR formularz do zasad rekrutacji 2021/2022

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
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 2005-2021
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
historia sztuki, wiedza
o społeczeństwie,
język obcy nowożytny
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

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

waga = 20%

waga = 15%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

waga = 15%

Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
historia sztuki, wiedza
o społeczeństwie,
język obcy nowożytny
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 50%

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and
performance*

Matematyka

Przedmiot
wymagany
Język obcy nowożytny

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

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
ekonomia,
psychologia,
organizacja i
zarządzanie,
antropologia, język
obcy nowożytny,
przedmiot z grupy
„sztuka”, polityka
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.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo język L1*

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
język obcy nowożytny,
biologia, filozofia,
geografia, historia,
ekonomia, sztuka,
muzyka
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.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Język polski albo język
oryginalny matury*

waga = 20%

Przedmiot
wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z: biologia,
filozofia, geografia,
historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, język
obcy nowożytny

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów w ISNS UW. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość
języka polskiego u kandydata.
Kierunek studiów: praca socjalna
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 2005-2021
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
historia sztuki, wiedza
o społeczeństwie,
język obcy nowożytny
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

Jeden język obcy do
wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,

Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
historia sztuki, wiedza
o społeczeństwie,
język obcy nowożytny

j. włoski,
j. rosyjski
P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8
waga = 20%

waga = 15%

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

waga = 15%

waga = 50%

Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and
performance*

Matematyka
Język obcy nowożytny
P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

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

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

Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
ekonomia,
psychologia,
organizacja i
zarządzanie,
antropologia, język
obcy nowożytny,
przedmiot z grupy
„sztuka”, polityka
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.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo język L1*

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
język obcy nowożytny,
biologia, filozofia,
geografia, historia,
ekonomia, sztuka,
muzyka
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.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot
wymagany
Język polski albo język
oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Przedmiot
wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z: biologia,
filozofia, geografia,
historia, historia

sztuki, wiedza o
społeczeństwie, język
obcy nowożytny
waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów w ISNS UW. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość
języka polskiego u kandydata.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 30 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2021
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy,
rozszerzony):

EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.
b) Kandydaci ze starą maturą
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości (ustnego albo
pisemnego) z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j.
niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) albo oceny z ww. przedmiotów umieszczone
w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie
podstawowym albo rozszerzonym.
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE przyznaje się z
uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony, brak poziomu):
EGZAMIN MATURALNY
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów przy
braku określenia poziomu.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
ekonomia, psychologia, organizacja i zarządzanie, antropologia, język obcy nowożytny, przedmiot z
grupy „sztuka”, polityka – wymagany poziom niższy (SL) albo poziom wyższy (HL).
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (niższy SL,
wyższy HL):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu wyższego, 60 punktów w przypadku poziomu niższego.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia,
filozofia, geografia, historia,
ekonomia, sztuka, muzyka - wymagany poziom podstawowy albo
rozszerzony.
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy,
rozszerzony):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku do
uchwały.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest
średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci
w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów.
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do
najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Kierunek studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 30 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2021
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy,
rozszerzony):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.
b) Kandydaci ze starą maturą
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości (ustnego albo
pisemnego) z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j.
niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) albo oceny z ww. przedmiotów umieszczone
w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie
podstawowym albo rozszerzonym.
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE przyznaje się z
uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony, brak poziomu):
EGZAMIN MATURALNY
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów przy
braku określenia poziomu.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
ekonomia, psychologia, organizacja i zarządzanie, antropologia, język obcy nowożytny, przedmiot z
grupy „sztuka”, polityka – wymagany poziom niższy (SL) albo poziom wyższy (HL).
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (niższy SL,
wyższy HL):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

P. niższy (SL) x 0,6
albo

P. wyższy (HL) x 1
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu wyższego, 60 punktów w przypadku poziomu niższego.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia,
filozofia, geografia, historia, ekonomia, sztuka, muzyka - wymagany poziom podstawowy albo
rozszerzony.
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy,
rozszerzony):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku do
uchwały.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest
średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci
w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do
najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
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 kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, a
w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z tą
samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z
właściwego dziekanatu.
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów
(w przypadku przekroczenia limitu miejsc).
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku
w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie liczby punktów otrzymanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat/ka otrzymuje następujące punkty:
A. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
B. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu
(=średnia ocen na dyplomie),
C. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt. punktów),
D. za ukończenie kierunku Kryminologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub
Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną z oceną co najmniej dobrą (5 pkt.),
E. za ukończenie studiów magisterskich z oceną co najmniej dobrą (5 punktów),
F. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej kontroli przestępczości
(kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w kole naukowym, prowadzenie lub
asystowanie przy badaniach naukowych, wolontariat, pracą zawodową, udział w kursach doszkalających)
(od 0 do 2 punktów, przy czym:
brak dokumentów – 0 punktów
jeden dokument – 1 punkt
dwa lub więcej dokumentów – 2 punkty)
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
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 kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na dyplomie, a
w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby kandydatów z tą
samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z
właściwego dziekanatu.
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów
(w przypadku przekroczenia limitu miejsc).
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.
Kierunek studiów: kryminologia
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
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie liczby punktów otrzymanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat/ka otrzymuje następujące punkty:
A. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
B. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu
(=średnia ocen na dyplomie),
C. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt. punktów),
D. za ukończenie kierunku Kryminologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub
Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną z oceną co najmniej dobrą (5 pkt.),
E. za ukończenie studiów magisterskich z oceną co najmniej dobrą (5 punktów),
F. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej kontroli przestępczości
(kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w kole naukowym, prowadzenie lub
asystowanie przy badaniach naukowych, wolontariat, pracą zawodową, udział w kursach doszkalających)
(od 0 do 2 punktów, przy czym:
brak dokumentów – 0 punktów
jeden dokument – 1 punkt
dwa lub więcej dokumentów – 2 punkty)
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Załącznik nr 2, ISNS formularz do zasad rekrutacji 2021/2022

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
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 2005-2021
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
historia sztuki, wiedza
o społeczeństwie,
język obcy nowożytny
P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

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

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

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

waga = 20%

waga = 15%

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

waga = 15%

Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
historia sztuki, wiedza
o społeczeństwie,
język obcy nowożytny
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 50%

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and
performance*

Matematyka

Przedmiot
wymagany
Język obcy nowożytny

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

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
biologia, filozofia,
geografia, historia,
ekonomia,
psychologia,
organizacja i
zarządzanie,
antropologia, język
obcy nowożytny,
przedmiot z grupy
„sztuka”, polityka
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.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski
albo język L1*

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

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

Przedmiot wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z:
język obcy nowożytny,
biologia, filozofia,
geografia, historia,
ekonomia, sztuka,
muzyka
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.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot
wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Matematyka

Język obcy nowożytny

Język polski albo język
oryginalny matury*

waga = 20%

Przedmiot
wymagany
Jeden przedmiot do
wyboru z: biologia,
filozofia, geografia,
historia, historia
sztuki, wiedza o
społeczeństwie, język
obcy nowożytny

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów w ISNS UW. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość
języka polskiego u kandydata.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Próg kwalifikacji: 30 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2021
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy,
rozszerzony):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.
b) Kandydaci ze starą maturą
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości (ustnego albo
pisemnego) z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j.
niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) albo oceny z ww. przedmiotów umieszczone
w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie
podstawowym albo rozszerzonym.
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE przyznaje się z
uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony, brak poziomu):
EGZAMIN MATURALNY
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów przy
braku określenia poziomu.
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
ekonomia, psychologia, organizacja i zarządzanie, antropologia, język obcy nowożytny, przedmiot z
grupy „sztuka”, polityka – wymagany poziom niższy (SL) albo poziom wyższy (HL).
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (niższy SL,
wyższy HL):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu wyższego, 60 punktów w przypadku poziomu niższego.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia,
filozofia, geografia, historia, ekonomia, sztuka, muzyka - wymagany poziom podstawowy albo
rozszerzony.
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy,
rozszerzony):
EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)
1. przedmiot wybrany

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

2. przedmiot wybrany

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

3. przedmiot wybrany

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

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone
przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba
punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w
przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech
przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
Sposób przeliczania punktów
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku do
uchwały.
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z
trzech wybranych przedmiotów są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest
średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci
w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów.
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do
najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie
wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych przez
kandydatów w toku studiów wyższych.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku
w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
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
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych przez
kandydatów w toku studiów wyższych.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

2) Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim
Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie.
Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu
poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu w formie rozmowy
prowadzonej w języku polskim.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba
punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75
punktów. Egzamin ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i
motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka
polskiego u kandydata.

Załącznik nr 3, IPSIR formularz do zasad przeniesienia z innych uczelni 2021/2022

Studia stacjonarne / niestacjonarne pierwszego stopnia / drugiego
stopnia / jednolite magisterskie
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych w uczelni wyższej, którzy uzyskali 60
pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych w uczelni wyższej, którzy uzyskali 60
pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni
wyższej, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni
wyższej, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych w uczelni wyższej, którzy uzyskali 60
pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni
wyższej, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych w uczelni wyższej, którzy uzyskali 60
pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.

Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.
Kierunek studiów: kryminologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:
 zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni
wyższej, którzy uzyskali 60 pkt. ECTS.
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.

Załącznik nr 4, ISNS formularz do zasad przeniesienia z innych uczelni 2021/2022

Studia stacjonarne / niestacjonarne pierwszego stopnia / drugiego
stopnia / jednolite magisterskie
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:

zaliczony w trybie stacjonarnym co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni wyższej na
akredytowanym kierunku z dziedziny nauk społecznych – dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne,
nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki i polityce i administracji,
pedagogika, psychologia (podstawa: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych, Dz.U. 2018, poz. 1818).
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:

zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni wyższej na akredytowanym kierunku z
dziedziny nauk społecznych – dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki i polityce i administracji, pedagogika, psychologia
(podstawa: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U.
2018, poz. 1818).
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Jednostka nie przewiduje naboru na studia w trybie przeniesienia.
Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna
Poziom kształcenia: drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni
W ramach przeniesienia będą przyjmowani kandydaci spełniający następujące warunki:

zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów w uczelni wyższej na akredytowanym kierunku z
dziedziny nauk społecznych – dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki i polityce i administracji, pedagogika, psychologia
(podstawa: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U.
2018, poz. 1818).
 średnia ocen z toku studiów – co najmniej 4.00.
O przyjęciu na studia decyduje ranking średnich naukowych uzyskanych przez kandydatów w toku
studiów.

