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UCHWAŁA NR 2 
RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na 
studiach I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022  

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

§1 

Zatwierdza się̨ zasady rekrutacji dla kierunku nauczanie języków obcych na 
studiach I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022, które stanowią̨ załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: A. Sochal 

 

 

 

 
  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 
 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr 2 rady dydaktycznej dla kierunków studiów nauczanie języków obcych z dnia 

30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków 
obcych na studiach I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022  

 

FORMULARZ DO ZASAD REKRUTACJI 2021/2022 
 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
W trakcie studiów student realizuje obligatoryjnie dwie ścieżki, ścieżkę A: nauczanie 
języka angielskiego i ścieżkę B do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub 
nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.  
Od kandydatów, którzy chcą realizować zajęcia z zakresu nauczanie drugiego języka 
obcego wymagana jest znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na 
poziomie A2 (w przypadku, kiedy kandydat nie posiada matury z języka francuskiego 
lub z języka niemieckiego).  
Decyzję o wyborze jednego z trzech przedmiotów w ramach ścieżki B kandydat 
podejmuje w chwili rejestracji na studia. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2021 
 

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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język niemiecki, 
język francuski, 
wiedza o 
społeczeństwie,  
historia, geografia, 
filozofia  
 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 10%  waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

 
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 
 
Język angielski 
 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0.8 
 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język niemiecki, język 
francuski, wiedza o 
społeczeństwie,  
historia, geografia, 
filozofia  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
albo 
brak poziomu x 0.8 

waga = 10%  waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

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 angielski 
 
 
 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

Przedmiot  
punktowany  
 
Język niemiecki, 
język francuski, 
polityka, historia,  
psychologia, 
geografia, 
filozofia 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
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 
 
Język angielski 
 
 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język niemiecki, 
język francuski, 
historia, geografia, 
filozofia 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język oryginalny 
matury 

Przedmiot 
wymagany 
 
Matematyka 
 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
 
Język angielski 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
język francuski, 
język niemiecki, 



 
 

wiedza o 
społeczeństwie, 
historia, geografia, 
filozofia 

waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 25% 

 
f) Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do 
studiowania na danym kierunku)  
 
nie dotyczy 
 
g) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
W przypadku studiów w języku polskim 

Sprawdzian znajomości języka polskiego w odniesieniu do kandydatów z maturą zagraniczną oraz 
maturą IB i EB zdawanymi za granicą, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu 
poświadczającego znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2, będzie miał formę rozmowy 
sprawdzającej kompetencje kandydata do studiowania w języku polskim. 

Kandydat odpowiada na pytania Komisji dotyczące – wyboru kierunku studiów, zainteresowań oraz 
znajmości życia społecznego w Polsce. Każde pytanie ocenianie jest w punktacji od 0 do 10 punktów. 
Ocenie podlegają: 

treść – maks. 2 pkt 

wymowa – maks. 1 pkt 

płynność i spójność wypowiedzi – maks. 2 pkt 

poprawność gramatyczna – maks. 2 pkt 

bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych - maks. 3 pkt 

 
Maksymalnie kandydat otrzymuje 30 punktów za rozmowę kwalfikacyjną. Minimalna liczba punktów, 
która pozwala uznać rozmowę za zdaną to: 18 punktów.  

W przypadku studiów w języku angielskim  

nie dotyczy 
 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia/ jednolite magisterskie 
 
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Jednostka nie przewiduje rekrutacji na studia w tym trybie. 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 2 rady dydaktycznej dla kierunków studiów nauczanie języków obcych z dnia 

30 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II 

stopnia na rok akademicki 2021/2022  

 

FORMULARZ DO ZASAD REKRUTACJI 2021/2022 
 
Studia stacjonarne drugiego stopnia 
 
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych mogą̨ się̨ ubiegać osoby, 
które uzyskały dyplom licencjata polskiej uczelni na kierunku nauczanie języków obcych (w 
dwóch specjalnościach: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka francuskiego, 
nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie/Historia i 
społeczeństwo) wydany zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Osoby, które rozpoczęły powyższe studia I stopnia przed 
rokiem akademickim 2019/2020, zobowiązane są do uzupełnienia indywidualnych różnic 
programowych w toku studiów II stopnia. 

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę̨: 

 Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów,  
 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej różnych aspektów przyswajania i dydaktyki 

języka obcego oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami. 

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej:  

rozmowa odbywa się w języku polskim 

1. Kandydat/kandydatka krótko prezentuje swoje zainteresowania, obserwacje i 
doświadczenia zawodowe oraz plany na przyszłość. 

2. Kandydat/kandydatka przedstawia wizję swojej pracy magisterskiej – określa 
tematykę i problem badawczy oraz sposób, w jaki planuje te zagadnienia badać. 

3. Kandydat/kandydatka losuje dwa zagadnienia z podanych poniżej. 
Kandydat/kandydatka wybiera jeden temat spośród 2 wylosowanych. 

Kandydat/kandydatka wypowiada się na wybrany temat przed komisją, której 

członkowie mogą zadawać dodatkowe, dotyczące tematu pytania. 

 



Zagadnienia, które kandydaci/kandydatki losują w części trzeciej rozmowy 
kwalifikacyjnej: 
 

1. Rola wieku w edukacji językowej 
2. Rola języka ojczystego w nauczaniu języków obcych  
3. Rola nauczyciela w klasie językowej  
4. Czynniki społeczne w przyswajaniu języka obcego 
5. Proces uczenia się języka obcego dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej 
6. Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych – rola lęku językowego 
7. Komunikacja online jako środek indywidualizacji nauczania 
8. Różnice i podobieństwa pomiędzy uczeniem się pierwszego i kolejnych języków 
9. Wpływ dwujęzyczności na rozwój poznawczy 
10. Transfer międzyjęzykowy 
11. Bariery psychiczne w nauce języka obcego – preferencje poznawcze, emocje, 

samoocena, poczucie sprawczości 
12. Czynniki motywujące i demotywujące dla ucznia w edukacji językowej 
13. Czynniki motywujące i demotywujące dla nauczyciela języka obcego 
14. Warsztat pracy nauczyciela języka obcego na różnych etapach edukacji 
15. Wiedza i umiejętności nauczycieli języków obcych a ich przekonania dotyczące 

procesu nauczania 
16. Badanie w działaniu – nauczyciel języka obcego jako badacz 
17. Zadania pedagogiczne w dydaktyce języka obcego 
18. Komponent literacki i kulturowy w edukacji językowej 
19. Kompetencja interkulturowa we współczesnej dydaktyce języka obcego 
20. Autonomia ucznia w edukacji językowej 
21. Materiały autentyczne w edukacji językowej 
22. Europejskie portfolio językowe – założenia a rzeczywistość  
23. Ocenianie osiągnięć i informacja zwrotna w edukacji językowej 
24. Innowacyjne metody nauczania języków obcych 
25. Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji językowej 
26. Zarządzanie klasą i utrzymanie dyscypliny w klasie językowej 
27. Rozwijanie sprawności językowych 
28. Nauczanie słownictwa i gramatyki 
29. Indywidualizacja, personalizacja, zróżnicowanie wymagań i metod nauczania w 

edukacji językowej – edukacja włączająca 
30. Specjalne potrzeby edukacyjne – strategie nauczania i wspierania ucznia z 

trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawnością na zajęciach językowych 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje 3 zadania (zadanie 1 punktowane od 0 do 10 punktów, 
zadanie 2 i 3 od 0 do 20 punktów).  

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów za rozmowę kwalifikacyjną. 

Sposób przeliczania punktów i ustalania wyniku końcowego  

Za ocenę̨ uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 50 
punktów. Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów:  

5! – 50 pkt. 

5 - 45 pkt.  

4+ - 40 pkt.  



4 - 35 pkt.  

3+ - 30 pkt.  

3 - 25 pkt.  

Próg kwalifikacji – 50 punktów, w tym: 

1. Rozmowa kwalifikacyjna – nie mniej niż 25 pkt, tj. 50% 
2. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów – nie mniej niż 25 pkt, tj. 50%  

Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 
punktów. Przyjęcie na studia odbywa się̨ na podstawie listy rankingoweȷ̇ aż do wyczerpania 
limitu miejsc.  

b) Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów  
 
Jednostka nie przewiduje możliwości przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych 
kandydatów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do uchwały nr 2 rady dydaktycznej dla kierunków studiów nauczanie języków obcych z dnia 

30 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II 

stopnia na rok akademicki 2021/2022  

 
 

FORMULARZ DO ZASAD PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI 
2021/2022 

 
Studia stacjonarne pierwszego stopnia  
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 
 
Jednostka nie przewiduje rekrutacji w tym trybie. 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 2 rady dydaktycznej dla kierunków studiów nauczanie języków obcych z dnia 

30 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II 

stopnia na rok akademicki 2021/2022  

FORMULARZ DO ZASAD PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI 
2021/2022 

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia  
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni 
 
Jednostka nie przewiduje rekrutacji w tym trybie. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
do uchwały nr 2 rady dydaktycznej dla kierunków studiów nauczanie języków obcych z dnia 

30 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II 

stopnia na rok akademicki 2021/2022  

 

FORMULARZE DO HARMONOGRAMU REKRUTACJI 2021/2022 
 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia 
magisterskie 

 

 
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 

Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin 
dodatkowego 
egzaminu 
wstępnego** 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 5.07.2021 14.07.2021 15.07.2021 19.07.2021 

I termin: 20-22.07.2021 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 23, 26.07.2021 
III termin: 27-28.07.2021 
IV termin: 29-30.07.2021 
kolejne terminy wyznaczone 
przez komisję rekrutacyjną  

II tura*  10.08.2021 13.09.2021 21.07.2021 22.09.2021 24.09.2021 

I termin: 27-28.09.2021 

w przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 29-30.09.2021 

 
* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze 

** w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego 



Studia drugiego stopnia 
 
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Profil kształcenia: praktyczny  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 

 
Tura 
rekrutacji 

Początek 
rejestracji 

Koniec 
rejestracji 

Termin egzaminu 
wstępnego** 

Zatwierdzenie 
wyników 

Ogłoszenie 
wyników  

Przyjmowanie 
dokumentów 

I tura 07.06.2021 8.07.2021 15.07.2021 
19.07.2021 

 

20.07.2021 

 

I termin:  

22-23.07.2021, 
26.07.2021 

w przypadku 
niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II i III termin:  
27-28.07.2021 
29-30.07.2021 

kolejne terminy 
wyznaczone przez 
komisję 
rekrutacyjną 

II tura*  10.08.2021 15.09.2021 20.09.2021 23.09.2021 

 

24.09.2021 

 

I termin:  

27-28.09.2021 

w przypadku 
niewypełnienia 
limitu miejsc: 

II termin: 

29-30.09.2021 
 

 
* w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze 

** w tym również egzaminów sprawdzających znajomość języka polskiego / języka angielskiego 

 

Przeniesienia z innych uczelni 
 
Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia / drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata / 2 lata 
 
Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 
do uchwały nr 2 rady dydaktycznej dla kierunków studiów nauczanie języków obcych z dnia 

30 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku nauczanie języków obcych na studiach I i II 

stopnia na rok akademicki 2021/2022 

  

FORMULARZ – ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dla laureatów i 
finalistów olimpiad na rok akademicki 2024/2025 

 
 
 
Obowiązują ulgi przewidziane w uchwale na rok akademicki 2023/2024. 
 
 


