Załącznik do zarządzenia nr 15
Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 20 czerwca 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
Dydaktyka języka polskiego jako obcego
1. Zasady rekrutacji:
1)
2)
3)

kandydaci polskojęzyczni: znajomość wybranego języka obcego na
poziomie B1;
kandydaci obcojęzyczni: znajomość języka polskiego na poziomie B2;
rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)

5)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
dokument potwierdzający odpowiednio:
a. kandydaci polskojęzyczni: znajomość języka obcego na poziomie
B1;
b. kandydaci obcojęzyczni: znajomość języka polskiego na poziomie
B2;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK).

3. Limit miejsc: 30.
4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą

do

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.

1

uruchomienia

studiów

6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce” Instytutu Polonistyki Stosowanej, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
§2
Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

1. Zasady rekrutacji:
1)

rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK).

3. Limit miejsc: 30.
4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą

do

uruchomienia

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;

2

studiów

2)

termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce”, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).

§3
Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących
1. Zasady rekrutacji:
1)

rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)
5)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK);
list motywacyjny.

3. Limit miejsc: 30.
4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą

do

uruchomienia

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.
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studiów

7. Składanie dokumentów:
3)
4)

termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce” Instytutu Polonistyki Stosowanej, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
§4
Pedagogika teatru

1. Zasady rekrutacji:
1)
2)
3)

4)
5)

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
Punktem wyjścia rozmowy kwalifikacyjnej jest życiorys i opisane w nim
doświadczenia zawodowe.
W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie wiedza o kulturze
współczesnej, szczególnie w projektach artystyczno-społecznych oraz
wiedza o teatrze.
Osoby podchodzące do egzaminu oceniane są w skali od 0 do 10 punktów,
przy czym próg kwalifikacyjny wynosi 5 punktów.
Z egzaminu sporządzany jest protokół.

2. Wymagane dokumenty:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

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
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;
życiorys;
kwestionariusz osobowy;
podanie o przyjęcie na studia;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

3. Limit miejsc: 20.
4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą
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do

uruchomienia

studiów

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 17.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)
3)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 16.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 5.10.2022 r.;
termin egzaminu wstępnego: od 26.09.2022 r. do 27.09.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: 7.10.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście, w sekretariacie Toku Studiów Instytutu Kultury Polskiej,
lub
b. pocztą na adres:
Instytut Kultury Polskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Pedagogika teatru”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
§5
Polonistyka dla nauczycieli

1. Zasady rekrutacji:
1)
2)
3)

wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem
nauczania w polskim systemie oświaty;
kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotu innego niż język polski;
rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)
5)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
dokument poświadczający posiadane uprawnienia pedagogiczne do
nauczania przedmiotu innego niż język polski;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK).

3. Limit miejsc: 30.
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4. Minimalna liczba
podyplomowych: 10.

uczestników

wymaganą

do

uruchomienia

studiów

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce” Instytutu Polonistyki Stosowanej, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
§6
Redakcja językowa tekstu

1. Zasady rekrutacji:
1)

rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK).

3. Limit miejsc: 50.
4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą
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do

uruchomienia

studiów

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce” Instytutu Polonistyki Stosowanej, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
§7
Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)

1. Zasady rekrutacji:
1)
2)

program jest adresowany wyłącznie dla absolwentów studiów
podyplomowych Redakcja językowa tekstu;
rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)

5)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
oryginał świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Redakcja
językowa tekstu w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności
z oryginałem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów
podyplomowych Redakcja językowa tekstu;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK).

3. Limit miejsc: 30.
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4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą

do

uruchomienia

studiów

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: do 30.90.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce” Instytutu Polonistyki Stosowanej, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
§8
Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

1. Zasady rekrutacji:
1)
2)

kandydat musi posiadać tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;
rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK.

2. Wymagane dokumenty:
1)
2)

3)

4)

podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK);
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
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;
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (wydrukowane
z systemu IRK).

3. Limit miejsc: 30.
4. Minimalna liczba
podyplomowych: 15.

uczestników

wymaganą
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do

uruchomienia

studiów

5. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 19.09.2022 r.
6. Harmonogram rekrutacji:
1)
2)

terminy rejestracji: od 27.06.2022 r. do 18.09.2022 r.;
termin ogłoszenia wyników: 3.10.2022 r.

7. Składanie dokumentów:
1)
2)

termin złożenia dokumentów: do 30.09.2022 r.;
sposób i miejsce złożenia dokumentów:
a. osobiście: w sekretariacie Studiów Podyplomowych „Filologia
polska w praktyce” Instytutu Polonistyki Stosowanej, lub
b. pocztą na adres:
Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem „Studia podyplomowe”
(decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).
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