UCHWAŁA NR 7
RADY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU SOCJOLOGII UW
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na
kierunku Socjologia w roku akademickim 2020/21

Na podstawie Regulaminu studiów UW paragraf 5 pkt. pkt. 1.2 Rada dydaktyczna IS UW postanawia,
co następuje:
§1
Uchwala się szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia oraz studia II stopnia (stacjonarne i
niestacjonarne) na kierunku Socjologia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca RD IS UW:
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz

FORMULARZ DO ZASAD REKRUTACJI 2021/2022
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek studiów: Socjologia
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych
(60% końcowej oceny) oraz z dodatkowego testu kompetencyjnego (40% końcowej oceny). Do
drugiego etapu (testu kompetencyjnego) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy po przeliczeniu
punktów z przedmiotów maturalnych uzyskali nie mniej niż 50 punktów.
I etap: Przedmioty maturalne (nie mniej niż 50 pkt)
60%

II etap: Test kompetencji
40%

Etap I:
Próg kwalifikacji: 50 pkt.
a) Kandydaci z maturą 2005-2021
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

albo

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. angielski, j. niemiecki, j.
francuski, j. hiszpański, j.
włoski, j. rosyjski, j.
portugalski, j. szwedzki, j.
słowacki

Biologia, chemia, filozofia,
fizyka, fizyka i astronomia,
geografia, historia,
informatyka, j. łaciński i
kultura antyczna, j. grecki i
kultura antyczna, wiedza o
społeczeństwie

P. podstawowy x 0,6

P. rozszerzony x 1

albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy

Jeden przedmiot

do wyboru z:

do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski,

albo

albo

j. niemiecki,

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. francuski,

albo

albo

j. hiszpański,

brak poziomu x 0,8

brak poziomu x 0,8

j. włoski,
j. rosyjski

biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia,
informatyka,
język łaciński i kultura
antyczna, wiedza o
społeczeństwie

P. rozszerzony x 1
albo

P. podstawowy x 0,6

brak poziomu x 0,8

albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8
waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

albo

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

język A*

albo

albo

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

Biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia,
informatyka, łacina, greka
klasyczna, zarządzanie,
ekonomia, psychologia,
antropologia, polityka,
technologia informacyjna w
globalnym społeczeństwie

literature and
performance*

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

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

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

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

albo język L1*

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

albo

albo

Biologia, chemia, filozofia,
fizyka, geografia, historia,
informatyka, łacina, greka
klasyczna, ekonomia

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

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

e) Kandydaci z maturą zagraniczną
Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Język polski albo język
oryginalny matury*

Matematyka

Język obcy nowożytny

Biologia, chemia, filozofia,
fizyka, fizyka i astronomia,
geografia, historia,
informatyka, j. łaciński i
kultura antyczna, j. grecki i
kultura antyczna, wiedza o
społeczeństwie

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym
kierunku)
Celem testu kompetencyjnego jest wyselekcjonowanie tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności
myślenia o świecie społecznym na sposób socjologiczny. Test składa się z dwudziestu zadań. W
większości są to pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Są także zadania polegające na łączeniu w
pary, uporządkowaniu elementów, pytania wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte.
Kandydaci mają zinterpretować proste dane liczbowe, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy,
a także pokrótce wyjaśnić przedstawione sytuacje życia społecznego. Odpowiedź na pytanie otwarte
jest swobodną wypowiedzią autora na zadany temat, odwołującą się do jego własnych obserwacji.
Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań nie wykracza
poza zakres podstawowego programu przedmiotów obowiązkowych w szkole średniej, w szczególności
wiedzy o społeczeństwie. W zakres testu nie wchodzi znajomość porządku instytucjonalnego
Rzeczypospolitej Polskiej ani Unii Europejskiej.
Z testu kompetencyjnego można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Minimalna liczba punktów konieczna
do zdania egzaminu: 40.
Nieobecność na teście kompetencyjnym dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania
rekrutacyjnego.
g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
Kompetencje językowe kandydatów sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte w
teście kompetencji. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza niedostateczna a 5
– bardzo dobra. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji
językowych wynosi 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2+.
W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski
dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na poziomie B2+ lub wyższym odpowiedź
na pytanie otwarte na egzaminie kompetencji nie jest oceniana pod względem językowym.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek studiów: socjologia
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Od kandydatów na studia
II stopnia na kierunku socjologia oczekiwana jest znajomość podstawowych pojęć socjologicznych;
wiedzy na temat struktur i instytucji społecznych, rodzajów więzi społecznych; zróżnicowania
społecznego i kulturowego. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia
społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych oraz
zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych jak i ilościowych
metod badawczych.
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:
o
o
o

średniej ocen ze studiów
oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku braku – z egzaminu dyplomowego)
punktów z egzaminu kompetencyjnego

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybór tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności myślenia
o świecie społecznym w sposób socjologiczny oraz potrafią posługiwać się podstawowymi pojęciami
nauk społecznych i ich metodologii. Kandydaci mają wykazać się umiejętnością interpretowania
danych liczbowych, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także wyjaśnić przedstawione
sytuacje życia społecznego, wyjaśnić i zastosować pojęcia i terminy z zakresu podstaw nauk
społecznych i ich metodologii. Egzamin będzie się składał z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego,
które będzie swobodną wypowiedzią autora na zadany temat, odwołującą się do podstawowej wiedzy
socjologicznej i podstawowych umiejętności badawczych.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów
za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia wynosi 50.
Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje
zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w
praktyce” Earla Babbiego.
Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:
·
·
·

średnią ocen mnoży się przez 8, co daje maksymalną liczbę punktów 40,
ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w
przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów).
punkty z egzaminu mnoży się przez 0,4, co daje maksymalnie 40 punktów.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat
może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali
ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.
W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali
ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen
uzyskanych na studiach wyższych stanowi 60% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
Kompetencje językowe kandydatów sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte w
teście kompetencji. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza niedostateczna a 5
– bardzo dobra. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji
językowych wynosi 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2+.
W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski
dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na poziomie B2+ lub wyższym odpowiedź
na pytanie otwarte na egzaminie kompetencji nie jest oceniana pod względem językowym.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Kierunek studiów: socjologia
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

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen
ze studiów I stopnia lub – jeśli kandydat takowe ukończył – jednolitych studiów magisterskich, studiów
drugiego stopnia bądź równoważnych. Kwalifikacja następuje w kolejności wyznaczonej przez pozycję
na liście rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny
kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen
obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.
c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów
Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo
do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym
studiowanie. Forma sprawdzianu: rozmowa mająca na celu ocenę stopnia znajomości języka polskiego
- na podstawie krótkich fragmentów podręczników „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania
społeczne w praktyce” Earla Babbiego, z którymi kandydat będzie się mógł zapoznać na początku
rozmowy. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza niedostateczna a 5 – bardzo
dobra. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych
wynosi 3.
Rozmowa dotyczy kandydatów nieposiadających honorowanego przez Uniwersytet Warszawski
dokumentu poświadczającego 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. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

