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Załącznik do zarządzenia nr 18 
Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 4 lipca 2022 r. 
w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe 

organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023 

WARUNKI,  TRYB I TERMINY POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO 
NA STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE  NA WYDZIALE  POLONISTYKI   

W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023 

§ 1 
Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie j ęzyka polskiego jako obcego 

1. Zasady rekrutacji: 

1) program jest adresowany wyłącznie do absolwentów studiów filologicznych 
I lub II stopnia (filologia polska lub filologia obca); 

2) od kandydatów obcojęzycznych wymagana jest znajomość języka 
polskiego na poziomie C1; 

3) rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK); 
2) życiorys naukowy (sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym w IRK); 
3) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

na kierunku filologicznym (filologia polska lub filologia obca) I lub II stopnia 
lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej 
zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo 

4) oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje 
o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz 
słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem 
kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub 
uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 
30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów; 

5) dokument potwierdzający odpowiednio:  
a. kandydaci polskojęzyczni: dokument potwierdzający znajomość 

języka obcego na poziomie B2 – w celu sporządzenia kopii 
i poświadczenia jej zgodności z oryginałem; 

b. kandydaci obcojęzyczni: certyfikat poświadczający znajomość 
języka polskiego na poziomie C1 uzyskany po zdaniu egzaminu 
państwowego z języka polskiego jako obcego – w celu 
sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem; 

6) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane 
z systemu IRK). 

3. Limit miejsc: 36. 
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4. Minimalna liczba uczestników wymaganą do uruchomienia studiów 
podyplomowych: 36. 

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2022 r. 

6. Harmonogram rekrutacji:  

1) terminy rejestracji: od 1.08.2022 r. do 29.09.2022 r.; 
2) termin ogłoszenia wyników: 5.10.2022 r. 

7. Składanie dokumentów: 

1) termin złożenia dokumentów: do 10.10.2022 r.; 
2) sposób i miejsce złożenia dokumentów: 

a. osobiście, w sekretariacie Centrum Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, lub 

b. pocztą na adres:  
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 
„Polonicum”, 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
z dopiskiem „Studia podyplomowe” 
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW). 

§ 2 
Pomagisterskie Studium Logopedyczne 

1. Zasady rekrutacji: 

1) Udział w rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 
studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

2) Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. 
3) Rozmowa kwalifikacyjna jest oceniana w skali od 0 do 100 punktów. Próg 

kwalifikacyjny wynosi 56 punktów.  
4) Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do 

podjęcia studiów logopedycznych i wykonywania zawodu logopedy. Służy 
sprawdzeniu poprawności wymawianiowej i językowej podczas 
posługiwania się językiem polskim, budowy i sprawności fizycznej 
narządów mowy, których odpowiednia motoryka jest niezbędna do 
wykonywania zawodu logopedy.  

5) Zakres rozmowy kwalifikacyjnej: 
a. swobodna rozmowa z kandydatem; 
b. wykonanie zadań polegających na czytaniu krótkiego tekstu, 

wymawianiu zwrotów, wyrazów i głosek; 
c. wykonanie zadań prezentujących sprawność aparatu 

artykulacyjnego i jego budowę. 
6) Kryteria oceny wypowiedzi swobodnych i wykonania wszystkich zadań:  

a. ocena ogólna: 
− tempo i płynność mówienia oraz czytania, 
− fonacja, 



3 

− poprawność językowa w mowie i w trakcie czytania, 
− cechy regionalne i środowiskowe, 
− kontakt wzrokowy, 
− warunki twarzowo-zgryzowe,  
− stan uzębienia; 
b. ocena szczegółowa wymowy: 
− spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm), 
− spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność), 
− spółgłosek ustnych (nosowanie), 
− samogłosek, 
− głoski [r] (rotacyzm). 
c. ocena umiejętności: 
− badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców 

audiowizualnych [ś, s, sz, r], 
− słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego 

dźwięku mowy), 
− silnych (2-3 demonstracje), 
− z autokontrolą w lusterku. 

7) Kandydaci otrzymują 0 punktów, jeżeli: 
a. są bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub 

ortodontycznych; 
b. aktualnie noszą aparat ortodontyczny; 
c. mają kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie; 
d. mają mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat 

artykulacyjny; 
e. nieprawidłowo realizują głoski języka polskiego; 
f. realizują wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną 

fonacją, problemami głosowymi; 
g. prezentują wymowę silnie regionalną, dialektalną lub 

środowiskową; 
h. mają trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK); 
2) kwestionariusz osobowy (sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym 

w IRK); 
3) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II 

stopnia lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii 
i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, 
albo 

4) oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje 
o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz 
słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem 
kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub 
uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 
30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów; 

5) zaświadczenie od foniatry lub lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań 
do wykonywania zawodu logopedy (nie wydajemy skierowań); 

6) audiogram (wynik badania słuchu) z opisem wyniku badania (nie wydajemy 
skierowań); 
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7) kandydaci obcojęzyczni: certyfikat poświadczający znajomość języka 
polskiego na poziomie C1 uzyskany po zdaniu egzaminu państwowego 
z języka polskiego jako obcego języka polskiego – w celu sporządzenia 
kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. 

3. Limit miejsc: 60. 

4. Minimalna liczba uczestników wymaganą do uruchomienia studiów 
podyplomowych: 45. 

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:  

1) I tura: do 2.09.2022 r. 
2) II tura: do 23.09.2022 r. 

6. Harmonogram rekrutacji: 

1) I tura:  
a. terminy rejestracji: od 1.08.2022 r. do 1.09.2022 r.; 
b. terminy rozmów kwalifikacyjnych: 9.09.2022-10.09.2022 r.; 
c. termin ogłoszenia wyników: 16.09.2022 r.; 

2) II tura: 
a. terminy rejestracji: od 12.09.2022 r. do 22.09.2022 r.; 
b. terminy rozmów kwalifikacyjnych: 30.09.2022-1.10.2022 r.; 
c. termin ogłoszenia wyników: 5.10.2022 r. 

7. Składanie dokumentów: 

1) termin złożenia dokumentów:  
a. I tura: do 2.09.2022 r.; 
b. II tura: do 23.09.2022 r.; 

2) sposób i miejsce złożenia dokumentów: 
a. osobiście, w sekretariacie Pomagisterskiego Studium 

Logopedycznego, lub 
b. pocztą na adres:  

Instytut Polonistyki Stosowanej 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Karowa 20 
00-324 Warszawa 
z dopiskiem „Pomagisterskie studium logopedyczne” 
(decyduje data wpływu). 

§ 3 
Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezen tacji tekstu literackiego 

1. Zasady rekrutacji: 

1) rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu prac kandydatów złożonych 
w IRK; 

2) forma pracy: próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub 
prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego o objętości od 2 do 5 stron 
standardowego maszynopisu; 
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3) prace kandydatów są oceniane w skali od 0 do 10 punktów; próg 
kwalifikacyjny wynosi 5 punktów; 

4) Kryteria oceny nadesłanych prac: 
a. recenzja książki: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, 

kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość 
zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja; 

b. próbka własnej twórczości literackiej: oryginalność realizacji 
tematu, styl, kompozycja; 

c. prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego: styl, kompozycja, 
dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów 
wartościowania, ortografia, interpunkcja. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK); 
2) kwestionariusz osobowy (sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym 

w IRK); 
3) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia; 
4) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii 
i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, 
albo 

5) oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje 
o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz 
słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem 
kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub 
uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 
30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów. 

3. Limit miejsc: 20. 

4. Minimalna liczba uczestników wymaganą do uruchomienia studiów 
podyplomowych: 15. 

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2022 r. 

6. Harmonogram rekrutacji:  

1) terminy rejestracji: od 1.08.2022 r. do 29.09.2022 r.; 
2) termin przesłania pracy konkursowej: do 29.09.2022 r.; 
3) termin ogłoszenia wyników: 11.10.2022 r. 

7. Składanie dokumentów: 

1) termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.; 
2) sposób i miejsce złożenia dokumentów: 

a. osobiście, w sekretariacie Instytutu Literatury Polskiej, lub 
b. pocztą na adres:  

Instytut Literatury Polskiej 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
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z dopiskiem „Szkoła Mistrzów” 
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW). 

§ 4 
Teksty współczesnej kultury 

1. Zasady rekrutacji: 

1) rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich w celu sporządzenia kopii 
i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, 
albo 

2) oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje 
o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz 
słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem 
kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub 
uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 
30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów; 

3) kwestionariusz osobowy; 
4) podanie o przyjęcie na studia. 

3. Limit miejsc: 30. 

4. Minimalna liczba uczestników wymaganą do uruchomienia studiów 
podyplomowych: 15. 

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 30.09.2022 r. 

6. Harmonogram rekrutacji:  

1) terminy rejestracji: od 1.08.2022 r. do 29.09.2022 r.; 
2) termin ogłoszenia wyników: 5.10.2022 r. 

7. Składanie dokumentów: 

1) termin złożenia dokumentów: do 11.10.2022 r.; 
2) sposób i miejsce złożenia dokumentów: 

a. osobiście, w sekretariacie Instytutu Literatury Polskiej, lub 
b. pocztą na adres:  

Instytut Literatury Polskiej 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
z dopiskiem „Teksty współczesnej kultury” 
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW). 


