
UCHWAŁA NR 9 

RADY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU SOCJOLOGII UW 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia cyfrowa w roku 
akademickim 2020/2021 

 

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 Socjologia cyfrowa 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca RD IS UW: 

Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz 

  



FORMULARZ DO ZASAD REKRUTACJI 2021/2022 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 

Kierunek studiów: Socjologia cyfrowa 
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 i przystąpiły do egzaminu 
kompetencyjnego, składającego się z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego (w formie krótkiej 
wypowiedzi pisemnej). Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa złożona z punktów 
uzyskanych przez kandydatów w egzaminie kompetencyjnym. Maksymalna liczba punktów, jaką 
można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która umożliwia 
kwalifikację kandydata na studia wynosi 50. 

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wyselekcjonowanie tych kandydatów, którzy przejawiają 
zdolność dostrzegania złożoności świata społecznego, umiejętność analitycznego myślenia oraz 
samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji i mają potencjał do 
stosowania ich w rozwiązywaniu problemów badawczych. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał 
również zadania o charakterze praktycznym i analitycznym, w tym takie, które mogą wymagać 
odniesienia się do odpowiednio przygotowanych materiałów źródłowych. Od kandydatów na studia II 
stopnia na kierunku socjologia cyfrowa oczekiwana jest znajomość podstawowych metod i technik 
badań społecznych, podstawowa wiedza o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym oraz umiejętność 
dostrzegania społecznej natury relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne. 

Kandydaci powinni umieć samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do 
przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, formułować samodzielne sądy na temat 
podstawowych procesów i zjawisk społecznych, zinterpretować dane dotyczące zjawisk społecznych, 
jak również analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach. 

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje 
zakres podstawowych pojęć omówionych w podręcznikach „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i 
„Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego. 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  

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 kompetencji językowych. 

 

 


