
UCHWAŁA NR 8 

RADY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU SOCJOLOGII UW 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Język i Społ eczeństwo  

 

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 II stopnia na kierunku Język i Społeczeństwo. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca RD IS UW: 

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz 

  



FORMULARZ DO ZASAD REKRUTACJI 2021/2022 

 

Kierunek studiów: Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem 
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 oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; 
zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; 
posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów 
kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.  

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:  

- średniej ocen ze studiów, 

- oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu 
dyplomowego),  

- punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur z listy opublikowanej w 
późniejszym terminie (określonym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej) w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów. 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają 
podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz 
umiejętność myślenia analitycznego.  

 

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:  

- znajomość zalecanych tekstów, 

- umiejętności interpretowania zalecanych tekstów, 

- spójność i logika odpowiedzi, 

- umiejętność analitycznego myślenia. 



Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych 
kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy 
klasyfikacyjnej.  

 

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady: 

• średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 – co 
stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych; 

• 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) – co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów 
rekrutacyjnych; 

• maksymalna liczba punktów z rozmowy klasyfikacyjnej wynosi 60 – co stanowi 
60% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych. 

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

Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację 
kandydata na studia, wynosi 40. 

 
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 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.  

Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem 
poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia 
znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

c) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  

Kompetencje językowe kandydatów sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytania w 
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 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 odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie będą 
oceniane pod względem kompetencji językowych. 

 

 


