Aktualizacja z dnia 12.09.2017

Jeśli przy nazwie kierunku studiów nie ma numeru Uchwały Senatu to należy przyjąć, że
Kierunki niedostosowane do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 11 lipca 2016 r.
kierunek został zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 513 z dnia 16 maja 2012 r.

Forma studiów
Jednostka organizacyjna prowadząca
studia

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Nazwa kierunku studiów

filologia nowogrecka
(Modern Greek Philology)
URNIBIAL z 12.01.2012 r.

Specjalność

Obszar kształcenia

Poziom
kształcenia

Profil kształcenia

Czas
trwania
studiów w
latach

Studia niestacjonarne
Studia
stacjonarne
wieczorowe

zaoczne

Studia w
języku
angielskim

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

kulturoznawstwo - cywilizacja
śródziemnomorska
(Cultural Studies - Mediterranean nie ma
Civilization)
URNIBIAL z 12.01.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

kulturoznawstwo - cywilizacja
śródziemnomorska
(Cultural Studies - Mediterranean nie ma
Civilization)
URNIBIAL z 12.01.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Artes Liberales
(Liberal Arts)
URKAL nr 7/2012 z 14.03.2012 r.
US nr 8 z dn. 28.09.2016

obywatel i społeczeństwo
(Citizen and Society)

wiedza i kultura
(Knowledge and Culture)

dzieło sztuki w kulturze
(Works of Art in Culture)
w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne
1

język - komunikacja - idee
(Language - Communication Ideas)

zmiana nazwy specjalności:
język - komunikacja - idee
(Language - Communication Ideas) na ideowe i materialne
aspekty życia społecznego
(Ideological and Material
Aspects of Social Life) od
roku akad. 2016/2017 US 485
z dn. 20.04.2016

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne, nauki
przyrodnicze

Artes Liberales
(Liberal Arts)
URKAL nr 8/2012 z 14.03.2012 r. różnorodność biologiczna i
US nr 8 z dn. 28.09.2016
kulturowa (Bioloculture and
Cultural Diversity) US nr 374
z dn. 20.05.2015 od roku
akad. 2016/2017

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
chrześcijaństwo w kulturze
humanistyczne i nauki
(Christianity in Culture) US nr
społeczne
374 z dn. 20.05.2015 od roku
akad. 2016/2017

kultura - prawo
(Culture - Law) likwidacja
specjalności US nr 375 z dnia
20.05.2015r.)
Cultural and Intellectual
History Between East and
West (między wschodem a
zachodem - historia kultury i
myśli) US 486 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne, nauki
przyrodnicze

obszar nauk
humanistycznych,
nauk społecznych,
nauk przyrodniczych

Wydział "Artes Liberales" (Faculty of
“Artes Liberales”) , Wydział Biologii
(Faculty of Biology), Wydział Psychologii
(Faculty of Psychology)

antropozoologia
(Anthropozoology) US nr 599 z
dn. 29.06.2016 od roku akad.
2017/2018

nie ma

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biologia
(Biology)
URW Biologii nr 1/02/2012 z
13.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych

2

biologia komórki i organizmu
(Biology of the Cell
and Organism)

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biologia
(Biology)
URW Biologii nr 2/02/2012 i nr
11/02/2012 z 13.02.2012 r.

ekologia (Ecology)
obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
techniczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

-

-

biologia molekularna
(Molecular Biology)
mikrobiologia ogólna
(General Microbiology)

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biotechnologia
(Biotechnology)
URW Biologii nr 3/02/2012 i nr
5/02/2012 z 13.02.2012 r.

nie ma

biotechnologia molekularna
(Molecular Biology)

mikrobiologia stosowana
(Applied Microbiology)

+

biotechnologia medyczna
(Medical Biotechnology)

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biotechnologia
(Biotechnology)
URW Biologii nr 4/02/2012 i nr
6/02/2012 z 13.02.2012 r.

komórki macirzyste w biologii
i medycynie (Sten Ceells in
Biology and Medicine)
od roku akad. 2013/2014
US nr 64 z 20.03.2013 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
techniczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

molekularne podłoże i terapie
chorób cywilizacyjnych
(Molecular Basis and Therapy
of Lifestyle Diseases)
od roku akad. 2013/2014
US nr 64 z 20.03.2013 r.

-

neurobiologia i choroby
neurodegeneracyjne
(Neurobiology and
Neurodegenerative
Disorders)
roku akad. 2013/2014
US nr 64 z 20.03.2013 r.

od

3

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

ochrona środowiska
(Environmental Protection)
URW Biologii nr 7/04/2012
z 23.04.2012 r.,
UW nr 10 z 17.10.2012 r.

nie ma
US

ochrona środowiska
(Environmental Protection)
URW Biologii nr 7/04/2012
i 8/04/2012 z 23.04.2012 r. ,
US UW nr 10 z 17.10.2012 r.

obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

ochrona róznorodności
biologicznej
(Biodiversity Conservation)
US nr 532
z 30.05.2012 r.

monitoring i rekultywacja
środowiska
(Environmental Monitoring
and Restoration)
US nr 532
z
30.05.2012 r.

Wydział Biologii
wspólnie z
Wydziałem Chemii
i Wydziałem
Zarządzania (Faculty of Biology jointly
with Faculty of Chemistry and Faculty of
Management)

zarządzanie środowiskiem
(Environmental Management)
URW Biologii nr 9/02/2012 z
nie ma
13.02.2012 r. i 1/06/2013 z
10.06.2013 r. URWZarządzania
z 18.01.2012 r.
URWChemii UW z 25.09.2013 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+ rekrutacja
zawieszona w
roku
2014/2015

-

Wydział Biologii
wspólnie z
Wydziałem Chemii
i Wydziałem
Zarządzania (Faculty of Biology jointly
with Faculty of Chemistry and Faculty of
Management)

Environmental Management
(zarządzanie środowiskiem)
URW Biologii nr 9/02/2012
nie ma
z 13.02.2012 r. i 1/06/2013 z
10.06.2013 r. URWZarządzania z
18.01.2012 r.
URWChemii UW z 25.09.2013 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+ rekrutacja
zawieszona w
roku
2014/2015

+

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

chemia
(Chemistry)
URW Chemii nr 11 z 29.02.2012
r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

chemia
(Chemistry)
URW Chemii nr 6a i nr 11 z
29.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

Chemistry
(chemia)
URW Chemii nr 6a i nr 11 z
29.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

4

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

zaawansowane metody
instrumentalne i techniki
pomiarowe (Advanced Methods
nie ma
of Instrumental Analysis and
Measurement Techniques) US nr
24.06.2015

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Chemii wspólnie z Wydziałem
Fizyki (Faculty of Chemistry jointly with
Faculty of Physics)

energetyka i chemia jądrowa
(Nuclear Power Engineering
and Nuclear Chemistry)
UR Makrokierunku nr 1
z 25.03.2012 r.
URKierunku nr 2/2013 z
23.09.2013 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Chemii wspólnie z Wydziałem
Fizyki (Faculty of Chemistry jointly with
Faculty of Physics)

energetyka i chemia jądrowa
(Nuclear Power Engineering
and Nuclear Chemistry)
UR Makrokierunku nr 1
z 25.03.2012 r.
URKierunku nr 2/2013 z
23.09.2013 r

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

+

+

-

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

dziennikarska
(Journalism)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
(Journalism
and Social Communication)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

public relations i marketing
medialny
(Public Relations
and Media Marketing)

5

fotografia prasowa
reklamowa i wydawnicza
(Journalism, Advertising and
Press Photography)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

dziennikarska
(Journalism)

+

public relations
i marketing medialny
(Public Relations and Media
Marketing)

-

dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
(Journalism and Social
Communication)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r. fotografia prasowa,
reklamowa i wydawnicza
(Journalism, Advertising
and Press Photography)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+
od
roku akad.
2013/2014
US nr 88 z
22.05.2013 r.

dokumentalistyka
(Documentary Film Making)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

Journalism and Communication
Studies (dziennikarstwo i nauka o
komunikowaniu)
od roku akad. 2013/2014
US nr 85, 86, 87 z 22.05.2013 r. ,
Obwieszczenie nr 8 Rektora UW
z 08.10.2013 r.

logistyka mediów
(Media Logistics)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012r.

Journalistic Specialization
(dziennikarska)
od
roku akad. 2013/2014
US nr 87 z 22.05.2013 r.

logistyka i marketing w
mediach
(Logistic and Media
Marketing)

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
techniczne

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

technologie informacyjne
mediów
(Information Media
Technologies)

6

logistyka i marketing w
mediach
(Logistic and Media
Marketing)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

logistyka i administrowanie w
mediach (Logistics and
Administration in the Media) US
nr 265 z dn. 25.06.2014 dla osób
rozpoczynających studia od roku
akad. 2015/2016

technologie informacyjne
mediów
(Information Media
Technologies)

zarządzanie i technologie
mediów (Management and
Information) od roku akad.
2016/2017

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii (od 1 września 2016r.)

logistyka i adminsitrowanie w
mediach US nr 400 z dn.
24.06.2015 od roku 2015/2016;
US UW nr 85 z dnia 24 kwietnia
2017r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
techniczne
pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne, nauki
humanistyczne, nauki
techniczne i nauki
ścisłe

drugiego
stopnia

praktyczny

2

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne, nauki
techniczne, sztuki

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne, nauki
techniczne, sztuki

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne, nauki
humanistyczne,nauki
techniczne, nauki
ścisłe

dziennikarstwo (Journalism)
US nr 185 z dn. 19.02.2014

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

dziennikarstwo i medioznawstwo fotografia prasowa,
(Journalism and Media Studies) reklamowa i wydawnicza
US nr 184 z dn. 19.02.2014
(Journalism, Advertising
and Press Photography) US
nr 185 z dn. 19.02.2014
public relations i marketing
medialny
(Public Relations
and Media Marketing) US nr
185 z dn. 19.02.2014

dokumentalistyka
(Documentary Film Making)
US nr 185 z dn. 19.02.2014

dziennikarstwo (Journalism)
US nr 185 z dn. 19.02.2014
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

dziennikarstwo i medioznawstwo
(Journalism and Media Studies)
US nr 184 z dn. 19.02.2014 US
UW nr 83 z dn. 26.04.2017r.

7

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne, nauki
techniczne, sztuki

(Journalism and Media Studies)
US nr 184 z dn. 19.02.2014 US
UW nr 83 z dn. 26.04.2017r.

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

fotografia prasowa,
reklamowa i wydawnicza
(Journalism, Advertising
and Press Photography) US
nr 185 z dn. 19.02.2014

public relations i marketing
medialny
(Public Relations
and Media Marketing) US nr
185 z dn. 19.02.2014

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
(Scientific Information and Library nie ma
Studies)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo
(Scientific Information
and Library Studies)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

obszar nauk
humanistycznych,
obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

Journalism and Information
Studies (dziennikarstwo i
informacja) US UW nr 81 z dnia
26 kwietnia 2017r. od roku
akadem. 2017/2018

nie ma

nie ma

8

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

politologia
(Political Science)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012r.

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

+

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

marketing i doradztwo
polityczne
(Marketing and Political
Counseling)
Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

politologia
studia europejskie
(Political Science)
(European Studies)
(w
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012r. roku akdemickim 2014/2015
rekrutacja zawieszona)

administracja publiczna
(Public Administration)

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

politologia
(Political Science)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

politologia
(Political Science)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

analiza i doradztwo polityczne
(Analysis and Policy Advice)
od roku akad. 2014/2015 US
nr 173 z dn. 22.01.2014(obw.
Nr 12 z dn. 2.08.2016)

obszar nauk
społecznych

marketing polityczny (Political
Marketing) od roku akad.
2014/2015 US nr 173 z dn.
22.01.2014

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

bezpieczeństwo wewnętrzne
(Internal Security)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
społecznych

bezpieczeństwo energetyczne
(Energy Security) od roku
akad. 2014/2015 US nr 172 z
dn. 22.01.2014

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

bezpieczeństwo wewnętrzne
(Internal Security)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
społecznych
9

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

zarządzanie kryzysowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
(Crisis Management) od roku
(Internal Security)
akad. 2014/2015 US nr 172 z
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.
dn. 22.01.2014

obszar nauk
społecznych

Graduate Programme in
Security Studies (studia o
bezpieczeństwie) od roku
akad. 2014/2015 US nr 172 z
dn. 22.01.2014

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

studia euroazjatyckie
(Eurasian Studies)
URWDiNP nr 334 z 21.03.2012 r.
nie ma
od roku akad. 2012/13
US nr 544 i 545
z
30.05.2012 r.

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

polityka społeczna
(Social Policy)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

polityka społeczna
(Social Policy)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

doradca i asystent rodziny
nauki o rodzinie
(Family Counselor
(Family Sciences)
and Assistant)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

10

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations) )

specjalista ds. polityki
nauki o rodzinie
rodzinnej i koordynator pieczy
(Family Sciences)
zastępczej
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r. (Expert on Family Policy
and Foster Care Coordinator)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

-

-

stosunki międzynarodowe
(International Relations)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

Undergraduate Programme in
International Relations
(stosunki międzynarodowe nie ma
perspektywa europejska)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

+

-

+

Undergraduate Programme
in International Relations
(stosunki międzynarodowe perspektywa europejska)
nie ma
od roku akad. 2013/2014
US nr 65 z 20.03.2013 r. Obw. Nr
17 z dn. 25.11.2014

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

+

organizowanie rynku pracy
(Organization of Labour Market)
US nr 355 z dn. 22.04.2015, od
roku akad. 2015/2016

nie ma

integracja i stosunki
zewnętrzne Unii Europejskiej
(European Integration
and External Relations
of the European Union)
11

biznes i polityka Indii
(India Business and Politics)
bezpieczeństwo i studia
strategiczne
(Security and Strategic
Studies)
dyplomacja współczesna
(Contemporary Diplomacy)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Graduate Programme
in International Relations
(stosunki międzynarodowe perspektywa europejska)
nie ma
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.
US nr 514, 515 z dn. 16 maja
2012 Obw. Nr17 z dn. 25.11 2014

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

europeistyka w zakresie
europejskich procesów
integracyjnych
(European Studies in the Range nie ma
of European Integration
Processes)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
społecznych dla
studentów od roku
2012/2013, obszar
nauk społecznych i
nauk humanistycznych
dla studentów od roku
2013/2014 US nr 71 z
dn. 17.04.2013

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

stosunki międzynarodowe
(International Relations)
studia pozaeuropejskie
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.
(Non-European Studies)

studia wschodnioazjatyckie
(East-Asian Studies)

międzynarodowa polityka
handlowa
(International Trade Policy)

komunikowanie
międzykulturowe (Intercultural
Communication)
od roku akad. 2013/2014
US nr 65 z 20.03.2013 r.

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations) )

Instytut Europeistyki (Institute
of European Studies)
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Intytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

europeistyka w zakresie realizacji
polityk Unii Europejskiej
(European Studies in the Range
nie ma
of the Realization of the Politics
of European Union)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

+

-

-

obszar nauk
społecznych dla
studentów od roku
2012/2013, obszar
nauk społecznych i
nauk humanistycznych
dla studentów od roku
2013/2014 US nr 71 z
dn. 17.04.2013

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

+

dyplomacja Unii Europejskiej
(European Union Diplomacy)
US nr 401 z dn. 24.06.2015
od 2013/2014

Intytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

europeistyka w zakresie
europejskich procesów
integracyjnych
(European Studies in the Range
of European Integration
Processes)
URWDiNP nr 309 z 22.02.2012 r.

fundusze Unii Europejskiej
(European Union Funds) US
nr 401 z dn. 24.06.2015 od
2013/2014

marketing europejski
(European Marketing) US nr
401 z dn. 24.06.2015 od
2013/2014

European Affairs Managment
(zarządzanie sprawami
europejskimi) US nr 171 z dn.
22.01.2014

Intytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

European Administration (
administracja europejska) od roku
akad. 2014/2015 US nr 170 z dn.
22.01.2014

obszar nauk
społecznych
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Intytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

European Administration (
EU Funds and Programmes
administracja europejska) od roku
(fundusze i programy UE ) US
akad. 2014/2015 US nr 170 z dn.
nr 171 z dn. 22.01.2014
22.01.2014

obszar nauk
społecznych

EU Diplomacy ( dyplomacja
UE) US nr 171 z dn.
22.01.2014

europeistyka-integracja
europejska (European StudiesEuropean Integration) US 492 z
dn. 20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Miedzynarodowych (IE) od 1 września
2016r.

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

+

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

+

3

+

-

+

-

obszar nauk
społecznycych

I stopnia

obszar nauk
społecznycych

I stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

II stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

ogólnoakademicki

praca w instytucjach UE (
Employment in EU Institution)
US 495 z dn. 20.04.2016
europeistyka-integracja
europejska (European StudiesEuropean Integration) US 494 z
dn. 20.04.2016 od roku akad.
2016/2017
fundusze UE i
przedsiębiorczość (EU Funds
and Enterpreneurship) US
495 z dn. 20.04.2016

marketing europejski
(European Marketing) US UW
nr 88 z dnia 26 kwietnia
2017r.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Miedzynarodowych (IE) od 1 września
2016r.

europeistyka-integracja
europejska (European StudiesEuropean Integration) US 87 z
dn. 26.04.2017 od roku akad.
2017/2018
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obszar nauk
społecznycych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Miedzynarodowych (IE) od 1 września
2016r.

europeistyka-integracja
europejska (European StudiesEuropean Integration) US 87 z
dn. 26.04.2017 od roku akad.
2017/2018

fundusze Unii Europejskiej
(UE Funds ) US UW nr 88 z
dnia 26 kwietnia 2017r.

obszar nauk
społecznycych

II stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

dyplomacja Unii Europejskiej
(UE Diplomacy) US UW nr 88
z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Miedzynarodowych (INP) od 1 września
2016r.

politologia ( Political Science )

infobrokreing polityczny
(Political Infobrokering) US
497 z dn. 20.04.2016 od roku
2016/2017

obszar nauk
społecznycych

II stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych (INP) od 1 września
2016r.

politologia ( Political Science )

Undergraduate Programme in
Political Science (politologia)
US 571 z dn. 18.05.2016 od
roku akad. 2017/2018

obszar nauk
społecznycych

I stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

+

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Miedzynarodowych (INP) (od 1 września
2016r.)

Undergraduate Programme in
Internal Security (bezpieczeństwo
wewnętrzne) US 577 z dn.
18.05.2016 od roku akad.
2017/2018

nie ma

obszar nauk
społecznycych

I stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

+

Wydział Filozofii i Socjologii (Faculty of
Philosophy and Sociology)

15

Wydział Filozofii i Socjologii wspólnie z
Wydziałem Psychologii (Faculty of
Philosophy and Sociology jointly with
Faculty of Psychology)

kognitywistyka
(Cognitive Science)
od roku akad. 2013/14
URWFiS z 17.01.2012r.
US nr 487 i 488 z 14.03.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne, nauki
humanistyczne, nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Wydział Filozofii i Socjologii wspólnie z
Wydziałem Psychologii (Faculty of
Philosophy and Sociology jointly with
Faculty of Psychology)

kognitywistyka
(Cognitive Science)
od roku akad. 2016/2017
US 537 z dn. 20.04.2016

nie ma

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk
humanistycznych,
obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o
kulturze fizycznej

Wydział Filozofii i Socjologii wspólnie z
Wydziałem Lingwistyki Stosowanej
(Faculty of Philosophy and Sociology
jointly with Faculty of Applied
Linguistics)

język i spoełczeństwo:
interdyscyplinarne studia nad
dyskursem (Language and
Society: Interdisciplinary
Discourse Studies) US 258 z dn.
25.06.2014 od roku akad.
2015/2016- zm.US nr 42 z dnia
21.12.2016

nie ma

w ramach obszarów
kształćenia: nauki
społeczne, nauki
humanistyczne,

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

filozofia
(Philosophy)
URWFiS nr 18/2012 z
14.02.2012r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

filozofia
(Philosophy)
URWFiS nr 18/2012 z
14.02.2012r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

zmiana nazwy specjalności
Philosophy of Being,
Cognition and Value
(filozofia bytu, poznania
i wartości)
US nr 221 z dn. 16.04.2014
na Warsaw International
Studies in Philosophy
(warszawskie
miedzynarodowe studia
filozoficzne) US 502 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

+

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

+

filozofia (Philosophy
)
Instytut Filozofii (Institute of Philosophy) URWFiS nr 18/2012 z
14.02.2012r.

Philosophy
(filozofia)
Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)
URWFiS nr 18/2012 z
14.02.2012r.

Philosophy of Being,
Cognition and Value
(filozofia bytu, poznania
i wartości)
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bioetyka
(Bioethics)
URW nr
z nie ma
Instytut Filozofii (Institute of Philosophy) URWFiS nr 44/2012
17.04.2012 r.
US nr 45 i 46 z 16.01.2013 r. od
roku akad. 2013/2014

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne, nauki
humanistyczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Instytut Socjologii (Institute of Sociology)

socjologia
(Sociology)
URWFiS nr 18/2012 z
14.02.2012r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
społeczne i nauki
humanistyczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

Instytut Socjologii (Institute of Sociology)

socjologia
(Sociology)
URWFiS nr 18/2012 z
14.02.2012r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

astronomia
(Astronomy)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

dwie ścieżki kształcenia:
standardowa i indywidualna
(Two Learning Paths:
Standard and Individual)

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

astronomia
(Astronomy)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka
(Physics)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

nauczycielska
(Physics Education)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze, nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka
(Physics)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

dwie ścieżki kształcenia:
standardowa i indywidualna
(Two Learning Paths:
Standard and Individual)

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka teoretyczna
(Theoretical Physics)
17

matematyczne
i komputerowe modelowanie
procesów fizycznych
(Mathematical and Computer
Modeling
of Physical Processes)

fizyka materii
skondensowanej i
nanostruktur
półprzewodnikowych
(Physics of Condensed
Matter and Semiconductor
Nanostructures)
metody rentgenowskie
w fizyce materii
skondensowanej
(X-ray Methods in Condensed
Matter Physics)
metody jądrowe fizyki ciała
stałego
(Nuclear Methods of Solid
State Physics)
Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka
(Physics)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

optyka (Optics)

obszar nauk ścisłych

zmiana nazwy specjalności
fizyka jądra i cząstek
elementarnych
(Nuclear and Particle
Physics) na fizyka jądrowa i
cząstek elementarnych
(Nuclear and Particle
Physics) US nr 507 z dn.
20.04.2016

metody fizyki w ekonomii
(ekonofizyka)
(Methods of Physics in
Economy)(Econophysics)
fotonika (Photonics)
geofizyka (Geophysics)
fizyka biomedyczna
(Biomedical Physics)
biofizyka (Biophysics)
nauczanie
i popularyzacja fizyki
(Physics Teaching
and Popularization)
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drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

europejskie studia optyki
okularowej i optometrii (European
Programme in Ophthalmic Optics
and Optometry) US nr 462 z dn.
24.02.2016 od roku akad.
2016/2017

likwidacja specjalności US nr
573 z dn. 18.05.2016 optyka
okularowa i optometria
(Ophthalmic Optics
and Optometry)
US
nr 463 z dn. 24.02.2016

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze, nauki
medyczne i nauki o
zdrowiu oraz nauki o
kultorze fizycznej

pierwszego
stopnia

praktyczny

4

+

-

-

-

Wydział Fizyki wspólnie z Wydziałem
Chemii (Faculty of Physics jointly with
Faculty of Chemistry)

inżynieria nanostruktur
(Nanostructure Engineering)
URW Chemii nr 4a z 15.02.2012
r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki wspólnie z Wydziałem
Chemii (Faculty of Physics jointly with
Faculty of Chemistry)

inżynieria nanostruktur
(Nanostructure Engineering)
URW Chemii nr 4a z 15.02.2012 nie ma
r.;
URWFizyki nr
14/2011/2012
z 13.02.2012 r.

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze, nauki
medyczne i nauki o
zdrowiu oraz nauki o
kulturze fizycznej

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

fizyka medyczna
(Medical Physics)

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

zastosowania fizyki w biologii i
medycynie
(Applications of Physics in
Biology and Medicine)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

neuroinformatyka
(Neuroinformatics)

biofizyka molekularna
(Molecular Biophysics)

projektowanie molekularne
i bioinformatyka
(Molecular Design
and Bioinformatics)
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Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

zastosowania fizyki w biologii i
medycynie
(Applications of Physics in
Biology and Medicine)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
optyka okularowa i optometria
ścisłe, nauki
(Ophthalmic Optics
przyrodnicze, nauki
and Optometry)
medyczne i nauki o
URWFizyki z 12.03.2012 r
zdrowiu oraz nauki o
kulturze fizycznej i
nauki techniczne

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

-

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

biofizyka i biochemia
widzenia
(Biophysics and Biochemistry
of Vision)

fizyka medyczna
(Medical Physics)

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

zastosowania fizyki w biologii i
medycynie
(Applications of Physics in
Biology nd Medicine)
URWFizyki nr 14/2011/2012 z
13.02.2012 r.

neuroinformatyka
(Neuroinformatics)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze, nauki
medyczne i nauki o
zdrowiu oraz nauki o
kulturze fizycznej

biofizyka molekularna
(Molecular Biophysics)

projektowanie molekularne
i bioinformatyka
(Molecular Design
and Bioinformatics)

geofizyka w geologii (Geophysics
Wydział Fizyki wspólnie z Wydziałem
in Geology) US nr 216 z dn.
nie ma
Geologii (Faculty of Physics with Faculty
16.04.2014 studia prowadzone od
of Geology )
roku 2015/2016

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe i nauki
przyrodnicze

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

geofizyka w geologii (Geophysics
Wydział Fizyki wspólnie z Wydziałem
in Geology) US nr 216 z dn.
nie ma
Geologii (Faculty of Physics with Faculty
16.04.2014 studia prowadzone od
of Geology )
roku 2018/2019

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe i nauki
przyrodnicze

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-
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geografia
(Geography)
Wydział Geografii i Studiów
URWGiSR nr 5/2012 z
Regionalnych (Faculty of Geography and
14.02.2012r. (rekrutacja
Regional Studies)
zawieszona w roku akad.
2014/2015)

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

geografia fizyczna stosowana
(Applied Physical Geography)

geografia
Wydział Geografii i Studiów
(Geography)
Regionalnych (Faculty of Geography and
URWGiSR nr 4/2012 z
Regional Studies)
14.02.2012r.

geografia społecznoekonomiczna stosowana
(Applied Socio-Economic
Geography)

geoinformatyka
(Geoinformatics)

geografia fizyczna
(Physical Geography)

geografia ekonomiczna
(Economic Geography)
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geografia regionalna
(Regional Geography)
geografia
Wydział Geografii i Studiów
(Geography)
Regionalnych (Faculty of Geography and
URWGiSR nr 9/2012 z
Regional Studies)
21.02.2012r.

kartografia (Cartography)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

-

+

-

geoinformatyka
(Geoinformatics)

geoekologia i kształtowanie
krajobrazu (Geoecology and
Scenic Protection) US nr 198
z dn. 19.03.2014 od roku
akad. 2014/2015

geografia globalizacji
(Geography of Globalization)
US nr 198 z dn. 19.03.2014
od roku akad. 2014/2015

geografia miast i turystyki
(Geography of Urban Areas
and Tourism) US nr 198 z dn.
19.03.2014 od roku akad.
2014/2015
geoinformatyka, kartografia,
teledetekcja (Geoinformatics,
Cartography, Remote
Sensing) US nr 198 z dn.
19.03.2014 od roku akad.
2014/2015

hydrologia i klimatologia
(Hydrology and Climatology)
US nr 198 z dn. 19.03.2014
od roku akad. 2014/2015

geografia
Wydział Geografii i Studiów
(Geography)
Regionalnych (Faculty of Geography and
URWGiSR nr 10/2012
Regional Studies)
z 21.02.2012 r.

turystyka (Tourism)
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gospodarka przestrzenna
(Spatial Development)
Wydział Geografii i Studiów
obw. nr 9 z dn. 18.07.2016
Regionalnych (Faculty of Geography and URWGiSR nr 6/2012 i nr 7/2012
z 14.02.2012 r.
Regional Studies)

nie ma

gospodarka przestrzenna
(Spatial Development)
Wydział Geografii i Studiów
obw. nr 9 z dn. 18.07.2016
Regionalnych (Faculty of Geography and
URWGiSR nr 11/2012
Regional Studies)
z 21.02.2012 r.

planowanie strategiczne
rozwoju regionalnego
i lokalnego
(Strategic Planning
of Regional and Local
Development)

gospodarka przestrzenna
(Spatial Development)
Wydział Geografii i Studiów
obw. nr 9 z dn. 18.07.2016
Regionalnych (Faculty of Geography and
URWGiSR nr 11/2012
Regional Studies)
z 21.02.2012 r.

urbanistyka i regionalistyka
(Urban Planning and
Regional Studies)

Wydział Geologii wspólnie z Wydziałem
Chemii (Faculty of Geology with Faculty
of Chemistry)

Applied Petroleum Geosciences
(nauki o ziemi w poszukiwaniu
węglowodorów) US nr 260 z dn. nie ma
25.06.2014 od sem. letniego roku
akad. 2014/2015

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia stosowana
(Applied Geology)
URWG nr 11 z 17.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze, nauki
ścisłe

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3,5

+

-

-

-

geologia inżynierska
(Engineering Geology) US nr
263 z dn. 25.06.2014 od roku
akad. 2014/2015
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gospodarka surowcami
mineralnymi (Management of
Mineral Resources) US nr
263 z dn. 25.06.2014 od roku
akad. 2014/2015
hydrogeologia
(Hydrogeology) US nr 263 z
dn. 25.06.2014 od roku akad.
2014/2015

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia stosowana
(Applied Geology)
US nr 262 z dn. 25.06.2014 od
sem. letniego roku akad.
2014/2015

geologia środowiskowa
(Environmental Geol
ogy)
US zmieniająca nr 336 z dn.
18.02.2015 - ochrona
środowiska (Envioronment
Protection) US nr 263 z dn.
25.06.2014 od roku akad.
2014/2015 - zajęcia
rozpoczęły się od semestru
letniego 2014/2015

obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

tektonika i kartografia
geologiczna
(Tectonics and Geological
Cartography) US nr 263 z dn.
25.06.2014 od roku akad.
2014/2015

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia
(Geology)
URWG nr 11 z 17.02.2012 r.
zmiana nazwy na geologia
nie ma
poszukiwawcza (Prospecting
Geology) US UW nr 93 z dnia 26
kwietnia 2017r. od roku akadem.
2017/2018

geologia inżynierska
(Engineering Geology)
likwidacja z dn. 30.09.2015
US nr 424 z dn. 18.11.2015

hydrogeologia
(Hydrogeology) likwidacja z
dn. 30.09.2018 US nr 424 z
dn. 18.11.2015

ochrona środowiska
(Envioronment Protection)
likwidacja z dn. 30.09.2018
US nr 424 z dn. 18.11.2015
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geologia klimatyczna
(Climate Geology)

tektonika i kartografia
geologiczna
(Tectonics and Geological
Cartography) likwidacja z dn.
30.09.2018 US nr 424 z dn.
18.11.2015

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia
(Geology)
URWG nr 11 z 17.02.2012 r.
nowe efekty kształcenia US nr
423 z dn. 18.11. 2015 od roku
akademickiego 2016/2017

geologia stratygraficzna
i sedymentologia
(Stratigraphic Geology
and Sedimentology)
likwidacja z dn. 30.09.2018
US nr 424 z dn. 18.11.2015

obszar nauk
przyrodniczych

paleontologia (Paleontology)
likwidacja z dn. 30.09.2018
US nr 424 z dn. 18.11.2015

geologia złożowa
i gospodarcza
(Ore and Economic Geology)
likwidacja z dn. 30.09.2018
US nr 424 z dn. 18.11.2015

geochemia, minerologia
i petrologia
(Geochemistry, Mineralogy
and Petrology) likwidacja z
dn. 30.09.2018 US nr 424 z
dn. 18.11.2015
geochemia minerologia
petrologia i geologia złóż
(Geochemistry, Mineralogy,
Petrography and Ore
geology) US nr 425 z dn.
18.11.2015 od roku
akademickiego 2016/2017

stratygrafia i sedymentologia
(Stratigraphy and
Sedimentology) US nr 425 z
dn. 18.11.2015 od roku
akademickiego 2016/2017

Wydział Historyczny (Faculty of History)
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drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Instytut Archeologii (Institute of
Archaeology)

archeologia
(Archaeology)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

Instytut Archeologii (Institute of
Archaeology)

archeologia
(Archaeology)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Instytut Archeologii (Institute of
Archaeology)

Archaeology
(archeologia)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

+

Instytut Archeologii (Institute of
Archaeology)

Archaeology
(archeologia)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia
(History)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia i kultura Żydów (Jewish
Studies) US nr 197 z dn.
19.03.2014 od roku akad.
2014/2015

nie ma

3

+

-

-

-

2

+

-

-

-

pierwszego
stopnia
obszar nauk
humanistycznych

ogólnoakademicki

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia i kultura Żydów (Jewish
Studies) US nr 575 z dn.
18.05.2016 od roku akad.
2017/2018

nie ma

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia
(History)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Instytut Historii Sztuki (Institute
of Art History)

historia sztuki
(History of Art)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

Instytut Historii Sztuki (Institute
of Art History)

historia sztuki
(History of Art)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

drugiego
stopnia
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Instytut Muzykologii (Institute of
Musicology)

muzykologia
(Musicology)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

Instytut Muzykologii (Institute of
Musicology)

muzykologia
(Musicology)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej (Institute of Ethnology
and Cultural Anthropology)

etnologia i antropologia kulturowa
(Ethnology and Cultural
nie ma
Anthropology)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej (Institute of Ethnology
and Cultural Anthropology)

etnologia i antropologia kulturowa
(Ethnology and Cultural
nie ma
Anthropology)
URWH nr 44 z 22.02.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics)

lingwistyka stosowana translatoryka - glottodydaktyka
(Applied Linguistics -Translation
Studies - Methodology of Foreign
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Institute
Language Teaching)
of Applied Linguistics)
URWLS z 13.03.2012 r. i
15.05.2012 r.;
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

nauczycielska i
tłumaczeniowa
(Foreign Language Teaching
and Translation)
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lingwistyka stosowana translatoryka - glottodydaktyka
(Applied Linguistics - Translation
Studies - Methodology of Foreign
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Institute
Language Teaching)
of Applied Linguistics)
URWLS z 13.03.2012 r. i
15.05.2012 r.;
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

nauczycielska i
tłumaczeniowa
(Foreign Language Teaching
and Translation)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

filologia - translatoryka glottodydaktyka
(Philology - Translation Studies Methodology of Foreign
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Institute
Language Teaching)
nauczycielska
of Applied Linguistics)
URWLS z 13.03.2012 r. i
(Foreign Language Teaching)
15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2,5

-

-

+

-

filologia - translatoryka glottodydaktyka (Philology Translation Studies Methodology of Foreign
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Institute
Language Teaching)
of Applied Linguistics)
URWLS z 13.03.2012 r.
i 15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

-

+

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

lingwistyka stosowana
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Institute (Applied Linguistics)
URWLS z 21.05.2013 r.
of Applied Linguistics)
od roku akad. 2013/2014
US nr 90, 91, 92 z 22.05.2013 r.

nauczycielska i
tłumaczeniowa
(Foreign Language Teaching
and Translation)

tłumaczeniowa (Translation)

nauczycielsko tłumaczeniowa
(Foreign Language Teaching
and Translation)
od roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.
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nauczycielska
(Foreign Language Teaching)
od roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.
likwidacja specjalności US nr
220 z dn. 16.04.2014 studia
prowadzone do dnia
31.03.2016

lingwistyka stosowana
(Applied Linguistics)
Instytut Lingwistyki Stosowanej (Institute
URWLS z 21.05.2013 r.
of Applied Linguistics)
od roku akad. 2013/2014
US nr 90, 91, 92 z 22.05.2013 r.

nauczycielsko tłumaczeniowa
(Foreign Language Teaching
and Translation)
od roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

Instytut Rusycystyki (Institute
of Russian Studies)

5 semestrów

+

6 semestrów,
a od roku
akad.
2014/2015
4 semestry

2

tłumaczeniowa (Translation)
od roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.

literaturoznawstwo
filologia rosyjska
(Literary Studies)
(Russian Studies)
URWLS z 13.03.2012 r. i
15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.
językoznawstwo
(Linguistics)

-

-

-

-

6 semestrów,
a od roku
akad.
2014/2015
4 semestry

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+ (rekrutacja
zawieszona w
roku akad.
2012/13 z
braku
chętnych)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

literaturoznawstwo
(Literary Studies)

Instytut Rusycystyki (Institute
of Russian Studies)

filologia rosyjska
(Russian Studies)
URWLS z 13.03.2012 r. i
15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
językoznawstwo
US nr 89 z 22.05.2013 r.
(Linguistics)
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do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

językoznawstwo
(Linguistics)

Instytut Rusycystyki (Institute
of Russian Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

foilologia rosyjska (Russian
Studies)
od roku
akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Instytut Rusycystyki (Institute
of Russian Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

foilologia rosyjska (Russian
Studies)
od roku
akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

tłumaczenia specjalistyczne
(Specialised Translation) US
92 z dn. 22.05.2013
od
roku akad. 2013/2014

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej (od 1 X 2014r.) Instytut
Kulturologii i Lingwistyki
Antropocentrycznej (Instytute of
Anthropocentric Linguistics and
Culturology)

lingwistyka stosowana
(Applied Linguistics)
URWLS z 13.03.2012 r. studia
prowadzone od 01.10.2012 do
30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
komunikacja międzykulturowa
(Intercultural Communication) humanistyczne i nauki
społeczne
US 92 z dn. 22.05.2013
od
rokua akad. 2013/2014
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pierwszego
stopnia

3

+

+ rekrutacja
wstrzymana od
roku
2015/2016,
zamknięcie
studiów I
stopnia
niestacjonarnyc
h wieczorowych
nastąpi z
dniem
30.09.2017r.,
pismo BSS-44198/2015

3

+

-

-

-

ogólnoakademicki
-

nauczanie języków obcych
(Teaching of Foreign
Languages) do 30.09.2014
nauczanie języków obcych na
wczesnych etapach
edukacyjnych (Teaching
Foreign Languages in Early
Childhood Education) od roku
akad. 2014/2015 US nr
174z dn. 22.01.2014

3

tłumaczenia specjalistyczne
(Specialised Translation) US
nr 92 z 22.05.2013 r. od roku
akad. 2013/2014

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej (od 1 X 2014r.) Instytut
Kulturologii i Lingwistyki
Antropocentrycznej (Instytute of
Anthropocentric Linguistics and
Culturology)

lingwistyka stosowana
(Applied Linguistics)
URWLS z 13.03.2012 r. studia
prowadzone od 01.10.2012 do
30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

tłumaczenia specjalistyczne
oraz dydaktyka języka
ogólnego i specjalistycznego
(Translation of Languages for
Special Purposes and
w ramach obszarów
Teaching Foreign Languages
kształcenia: nauki
and Languages for Specific
humanistyczne i nauki
Purposes) US nr 92 z
społeczne
22.05.2013 r. zmiana US nr
266 z dn. 25.06.2014r. od
roku akad. 2013/2014

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

nie ma

komunikacja międzykulturowa
(Intercultural Communication)
od roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej (od 1 X 2014r.) Instytut
Kulturologii i Lingwistyki
Antropocentrycznej (Instytute of
Anthropocentric Linguistics and
Culturology)

lingwistyka stosowana
(Applied Linguistics)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 90, 91, 92 z 22.05.2013 r.

+
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pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

obszar nauk
humanistycznych

+

-

-

-

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej (od 1 X 2014r.) Instytut
Kulturologii i Lingwistyki
Antropocentrycznej (Instytute of
Anthropocentric Linguistics and
Culturology)

lingwistyka stosowana
(Applied Linguistics)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 90, 91, 92 z 22.05.2013 r.

nauczanie języków obcych
(Teaching of Foreign
Languages) do 30.09.2014
nauczanie języków obcych na
wczesnych etapach
edukacyjnych (Teaching
Foreign Languages in Early
Childhood Education) od roku
akad. 2014/2015 US nr
174z dn. 22.01.2014

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

tłumaczenia specjalistyczne
(Specialised Translation) od
roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej (od 1 X 2014r.) Instytut
Kulturologii i Lingwistyki
Antropocentrycznej (Instytute of
Anthropocentric Linguistics and
Culturology)

tłumaczenia specjalistyczne
oraz dydaktyka języka
ogólnego i specjalistycznego
(Translation of Languages for
Special Purposes and
Teaching Foreign Languages
and Languages for Specific
Purposes) US nr 92 z
22.05.2013 r. zmiana US nr
266 z dn. 25.06.2014r. od
od roku akad. 2013/2014

lingwistyka stosowana
(Applied Linguistics)
URWLS z 21.05.2013 r.
roku akad. 2013/2014
US nr 90, 91, 92 z 22.05.2013 r.

Katedra Białorutenistyki (Institute of
Belarusian Studies)

+

+

+

+

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

tłumaczenia specjalistyczne
(Specialised Translation) od
roku akad. 2013/2014
US nr 92 z 22.05.2013 r.

literaturoznawstwo
filologia białoruska
(Literature Studies)
(Belarusian Philology)
URWLS z 14.02.2012 r. i
15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.
językoznawstwo
(Language Studies)

+
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pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

+

-

-

+

obszar nauk
humanistycznych

-

-

+

-

-

-

Katedra Białorutenistyki (Institute of
Belarusian Studies)

literaturoznawstwo
(Literature Studies)
filologia białoruska
(Belarusian Philology)
URWLS z 14.02.2012 r.
i 15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

językoznawstwo
(Language Studies)

filologia białoruska
(Belarusian Studies)
od roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

Katedra Białorutenistyki (Institute of
Belarusian Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

filologia białoruska z językiem
rosyjskim i angielskim
(Belarusian Studies with
Rusian and English Language
Studies) US nr 219 z dn.
16.04.2014 studia
prowadzone od roku
2014/2015

filologia białoruska
(Belarusian Studies)
od roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

Katedra Białorutenistyki (Institute of
Belarusian Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

33

US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

filologia białoruska z językiem
rosyjskim i angielskim
(Belarusian Studies with
Rusian and English Language
Studies) US nr 219 z dn.
16.04.2014 studia
prowadzone od roku
2017/2018

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

ukrainistyka
(Ukrainian Studies)
URWLS z 13.03.2012 r. i
15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

ukrainistyka z językiem
rosyjskim i angielskim
(Ukrainian Studies
with Russian
and English Language)

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

ukrainistyka
(Ukrainian Studies)
URWLS z 13.03.2012 r.
I 15.05.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

ukrainistyka z językiem
rosyjskim i angielskim
(Ukrainian Studies
with Russian
and English Language)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

Katedra Ukrainistyki (Institute of
Ukrainian Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

ukrainistyka z językiem
rosyjskim i angielskim
(Ukrainian Studies
with Russian
and English Language) od
roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Katedra Ukrainistyki (Institute of
Ukrainian Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

ukrainistyka z językiem
rosyjskim i angielskim
(Ukrainian Studies
with Russian
and English Language)
roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Katedra Ukrainistyki (Institute of
Ukrainian Studies)

Katedra Ukrainistyki (Institute of
Ukrainian Studies)

od
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Katedra Ukrainistyki (Institute of
Ukrainian Studies)

Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo - Wschodniej
(Department
of Central & East European
Intercultural Studies)

Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo - Wschodniej
(Department
of Central & East European
Intercultural Studies)

wschodnią (Eastern Slavic
Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

rosyjskim i angielskim
(Ukrainian Studies
with Russian
and English Language)
roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

kulturoznawstwo Europy
Środkowo -Wschodniej
(Inter-Cultural Studies
of Central and Eastern Europe)
nie ma
URWLS z 14.02.2012 r.
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

kulturoznawstwo Europy
Środkowo -Wschodniej
(Inter-Cultural Studies
of Central and Eastern Europe)
URWLS z 14.02.2012 r.
nie ma
studia prowadzone od 01.10.2012
do 30.09.2015 r.
US nr 89 z 22.05.2013 r.

od

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo - Wschodniej
(Department
of Central & East European
Intercultural Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią
(Eastern Slavic Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

kulturoznawstwo Europy
Środkowo -Wschodniej
(Inter-Cultural Studies
of Central and Eastern
Europe)
od roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo - Wschodniej
(Department
of Central & East European
Intercultural Studies)

studia nad słowiańszczyzną
wschodnią
(Eastern
Slavic Studies)
URWLS z 21.05.2013 r.
od roku akad. 2013/2014
US nr 93. 94, 95 z 22.05.2013 r.

kulturoznawstwo Europy
Środkowo -Wschodniej
(Inter-Cultural Studies
of Central and Eastern
Europe)
od roku akad. 2013/2014
US nr 95 z 22.05.2013 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

nie ma

Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki (Faculty of Mathematics,
Informatics
and Mechanics)
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matematyka
(Mathematics)
URWMIiM z 23.02.1012 r.

obszar nauk ścisłych

Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki (Faculty of Mathematics,
Informatics
and Mechanics)

matematyka
(Mathematics)
URWMIiM z 23.02.1012 r.

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne
(Double Degree Program in
Economics and Mathematics)
US 514 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

zastosowania matematyki
(Applications
of Mathematics)

matematyka ogólna
(General Mathematics)

Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki (Faculty of Mathematics,
Informatics
and Mechanics)

matematyka
(Mathematics)
URWMIiM z 23.02.1012 r.

matematyka stosowana
(Applied Mathematics)

36

metody matematyczne
w finansach
(Mathematical Methods
in Finances)

metody matematyczne
w ubezpieczeniach
(Mathematical Methods
in Insurance)

nauczanie matematyki
(Mathematics Teaching)

Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki (Faculty of Mathematics,
Informatics
and Mechanics)

Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki (Faculty of Mathematics,
Informatics
and Mechanics)

Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki wspólnie z Wydziałem Biologii
i Wydziałem Fizyki (Faculty of
Mathematics, Informatics
and Mechanics jointly with Faculty of
Biology and Faculty of Physics)

informatyka
(Computer Science)
URWMIiM z 23.02.1012 r. Obw.
nr 13 z dn. 20.09.2016

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

informatyka
(Computer Science)
nie ma
URWMIiM z 23.02.1012 r.( Obw.
nr 13 z dn. 20.09.2016)

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe i nauki
przyrodnicze

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

bioinformatyka i biologia
systemów
(Bioinformatics
and Systems Biology)
URMakrokierunku z 8.05.2012 r.

nie ma
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Wydział Matematyki, Informatyki i
Mechaniki wspólnie z Wydziałem Biologii
i Wydziałem Fizyki (Faculty of
Mathematics, Informatics
and Mechanics jointly with Faculty of
Biology and Faculty of Physics)

bioinformatyka i biologia
systemów
(Bioinformatics
and Systems Biology)
URMakrokierunku z 8.05.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe i nauki
przyrodnicze

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-menedżerskie
(Double Degree Program in
Economics and Management)
US 517 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne
(Double Degree Program in
Economics and Mathematics)
US 517 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

nie ma

ekonomia przedsiębiorstwa
(Business Economics)

ekonomia międzynarodowa
(International Economics)

ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(Economics)
Economic Sciences)
URWNE z 28.03.2012 r.

ekonomia sektora
publicznego
(Public Sector Economy)
rekrutacja zawieszona od
roku 2014/2015

ekonomia przedsiębiorstwa
(Business Economics)

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of ekonomia (Economics)
URWNE z 28.03.2012 r.
Economic Sciences)

ekonomia międzynarodowa
(International Economics)

38

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of ekonomia (Economics)
URWNE z 28.03.2012 r.
Economic Sciences)

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

-

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

ekonomia sektora
publicznego
(Public Sector Economy)
rekrutacja zawieszona od
roku 2014/2015

ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(Economics)
Economic Sciences)
URWNE z 28.03.2012 r.

nie ma

International Economics
(ekonomia międzynarodowa)
Economics
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(ekonomia)
Economic Sciences)
URWNE z 28.03.2012 r.

informatyka i ekonometria
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of (Informatics and Econometrics)
URWNE z 28.03.2012 r.
Economic Sciences)

informatyka i ekonometria
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of (Informatics and Econometrics)
URWNE z 28.03.2012 r.
Economic Sciences)

obszar nauk
społecznych
Development Economics
(ekonomia rozwoju) US nr
218 z dn. 16.04.2014 od roku
akadem. 2014/2015

nie ma

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

nie ma

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

+

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

finanse publiczne i podatki
(Public Finance and Taxes)
US nr 217 z dn. 16.04.2014
od roku akadem. 2014/2015
finanse, inwestycje
i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(Finance, Investments and
Economic Sciences)
Accounting)
URWNE z 28.03.2012 r.

obszar nauk
społecznych
Finance and International
Investment (finanse i
inwestycje międzynarodowe)
od roku akad. 2013/2014
US nr 52 z 20.02.2013 r.

finanse, inwestycje
i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(Finance, Investments and
Economic Sciences)
Accounting)
URWNE z 28.03.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych
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finanse, inwestycje
i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(Finance, Investments and
Economic Sciences)
Accounting)
URWNE z 28.03.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

finanse, inwestycje
i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(Finance, Investments and
Economic Sciences)
Accounting)
URWNE z 28.03.2012 r.

finanse publiczne i podatki
(Public Finance and Taxes)
US nr 217 z dn. 16.04.2014
od roku akadem. 2014/2015

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

Finance, Investments and
Accounting
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
(finanse, inwestycje
Economic Sciences)
i rachunkowość)
URWNE z 28.03.2012 r.

Quantitative Finance
(finanse ilościowe)

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

międzykierunkowe studia
Wydział Nauk Ekonomicznych wspólnie z
ekonomiczno - menedżerskie
Wydziałem Zarządzania (Faculty of
(Inter - Faculty Economic Economic Sciences jointly with Faculty of
Managerial Studies)
Management)
URWNE z 28.03.2012 r.

dla ekonomii: menedżerska
(Specialty: Management)

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

międzykierunkowe studia
Wydział Nauk Ekonomicznych wspólnie z
ekonomiczno - menedżerskie
Wydziałem Zarządzania (Faculty of
(Inter - Faculty Economic Economic Sciences jointly with Faculty of
Managerial Studies)
Management)
URWNE z 28.03.2012 r.

dla zarządzania:
ekonomiczna
(Specialty: Economics)

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Nauk Ekonomicznych wspólnie z
Wydziałem Matematyki, Informatyki i
Mechaniki (Faculty of Economic Sciences
jointly with Faculty of Mathematics,
Informatics
and Mechanic)

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne
(Inter - Faculty
economic - mathematical
studies)

ekonomia (Economics) od
roku akad. 2013/2014 US nr
97 i 98 z 22.05.2013 r.

matematyka (Mathematics)
od roku akad. 2013/2014 US
nr 97 i 98 z 22.05.2013 r.
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Wydział Neofilologii (Faculty
of Modern Languages)

anglistyka
(English Studies)

germanistyka
(German Studies)

romanistyka
(French Studies)

Wydział Neofilologii (Faculty
of Modern Languages)

studia filologiczno kulturoznawcze
(Foreign Language and Cultural
Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r. ,
URWNeofilologii z 27.03.2012 r., iberystyka - j. hiszpański
(Spanish Studies - Spanish)
URWNeofilologii z 24.09.13 r.

obszar nauk
humanistycznych

iberystyka - j. portugalski
(Spanish Studies Portuguese)

italianistyka
(Italian Studies)

41

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

4

+

+

-

-

anglistyka
(English Studies)

germanistyka
(German Studies)

romanistyka
(French Studies)

Wydział Neofilologii (Faculty
of Modern Languages)

studia filologiczno kulturoznawcze
(Foreign Language and Cultural
iberystyka - j. hiszpański
Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r. , (Spanish Studies - Spanish)
URWNeofilologii z 27.03.2012 r.,
URWNeofilologii z 24.09.13 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

iberystyka - j. portugalski
(Spanish Studies Portuguese)

italianistyka
(Italian Studies)

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

filologia angielska
(English Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

42

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

filologia angielska
(English Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Instytut Germanistyki (Institute
of German Studies)

germanistyka
(German Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

43

Instytut Germanistyki (Institute
of German Studies)

germanistyka
(German Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

Instytut Romanistyki (Institute
of French Studies)

filologia romańska
(French Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

Instytut Romanistyki (Institute
of French Studies)

filologia romańska
(French Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

5 semestrów

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

4

+

+

-

-

filologia ugrofińska - język
węgierski
(Finno - Ugrian Philology Hungarian Language)

Katedra Hungarystyki (Department
of Hungarian Studies)

filologia ugrofińska
(Finno - Ugrian Philology)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

filologia ugrofińska - język
fiński
(Finno - Ugrian Philology Finnish Language)

44

filologia ugrofińska - język
węgierski
(Finno - Ugrian Philology Hungarian Language)

Katedra Hungarystyki (Department
of Hungarian Studies)

filologia ugrofińska
(Finno - Ugrian Philology)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

1,5

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

filologia ugrofińska - język
fiński
(Finno - Ugrian Philology Finnish Language)

Instytut Studiów Iberyjskich i
iberystyka
Iberoamerykańskich (Institute of Iber and
(Iberian Studies)
IberoAmerican Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

hiszpańska
(Hispanic Studies)

portugalska
(Portuguese Studies)

filologia Iberyjska
Instytut Studiów Iberyjskich i
(Iberian Philology)
Iberoamerykańskich (Institute of Iber and
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.
IberoAmerican Studies)
Obwieszczenie nr 13 z dn.
20.09.2016

hiszpańska
(Hispanic Studies)

portugalska
(Portuguese Studies)

Katedra Italianistyki (Department
of Italian Studies)

filologia włoska
(Italian Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

45

Katedra Italianistyki (Department
of Italian Studies)

filologia włoska
(Italian Studies)
URWNeofilologii z 28.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

afrykanistyka
(African Studies)

arabistyka
(Arabic Studies)
hebraistyka
(Hebrew Studies)
indologia
(Indian Studies)
iranistyka
(Iranian Studies)
japonistyka
(Japanese Studies)
koreanistyka
(Korean Studies)
kultura Wschodu
Starożytnego - asyriologia
(Culture of the Ancient Near
East - Assyriology)

Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

orientalistyka
(Oriental Studies)
URWOrientalistycznego
z 28.02.2012 r.

kultura Wschodu
Starożytnego - hetytologia
(Culture of the Ancient Near
East - Hittitology)

kultura Wschodu
Starożytnego - egiptologia
(Culture of the Ancient Near
East - Egyptology) (zmiana
nazwy specjalności na
egiptologia (Egyptology)US
nr 607 z dn. 29.06.2016 od
roku akadem. 2017/2018)

mongolistyka i tybetologia
(Mongolian and Tibetan
Studies)

46

sinologia
(Chinese Studies)

turkologia
(Turkish Studies)

arabistyka
(Arabic Studies)

Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

orientalistyka
(Oriental Studies)
URWOrientalistycznego
z 28.02.2012 r.

sinologia
(Chinese Studies)

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

+

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

+

-

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

japonistyka
(Japanese Studies)

Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

orientalistyka
(Oriental Studies)
URWOrientalistycznego
koreanistyka
z 28.02.2012 r.
(Korean Studies)
US nr 134 z 16.10.2013 r.
studia prowadzone od roku akad.
2014/2015

afrykanistyka
(African Studies)

arabistyka
(Arabic Studies)
hebraistyka
(Hebrew Studies)
indologia
(Indian Studies)
iranistyka
(Iranian Studies)
japonistyka
(Japanese Studies)
koreanistyka
(Korean Studies)
kultura Wschodu
Starożytnego - asyriologia
(Culture of the Ancient Near
East - Assyriology)
Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

orientalistyka
(Oriental Studies)
URWOrientalistycznego
z 28.02.2012 r.

47

Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

orientalistyka
(Oriental Studies)
URWOrientalistycznego
z 28.02.2012 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

+

-

-

kulturoznawstwo Azji i Afryki
(Asian and African Cultural
Studies)
stosunki międzykulturowe
URWOrientalistycznego
(Cross -Cultural Relations)
z 28.02.2012 r. likwidacja
kierunku US 473 z dn. 23.03.2016

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

+

-

-

kulturoznawstwo Azji i Afryki
(Asian and African Cultural
Studies)
stosunki międzykulturowe
URWOrientalistycznego
(Cross -Cultural Relations)
z 28.02.2012 r. likwidacja
kierunku US 473 z dn. 23.03.2016

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

+

-

-

kultura Wschodu
Starożytnego - hetytologia
(Culture of the Ancient Near
East - Hittitology)

kultura Wschodu
Starożytnego - egiptologia
(Culture of the Ancient Near
East - Egyptology)

mongolistyka i tybetologia
(Mongolian and Tibetan
Studies)
sinologia
(Chinese Studies)

turkologia
(Turkishs Studies)

arabistyka
(Arabic Studies)
Wydział Orientalistyczny (Faculty
of Oriental Studies)

orientalistyka
(Oriental Studies)
URWOrientalistycznego
z 28.02.2012 r.

sinologia
(Chinese Studies)
japonistyka
(Japanese Studies)

Studium Stosunków Międzykulturowych
(Centre
for Cross-cultural Relations)

Studium Stosunków Międzykulturowych
(Centre
for Cross-cultural Relations)
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studia wschodnie
Studium Europy Wschodniej (The Centre (Eastern Studies)
URWOrientalistycznego
for East European Studies)
z 28.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

studia wschodnie
Studium Europy Wschodniej (The Centre (Eastern Studies)
URWOrientalistycznego
for East European Studies)
z 28.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

andragogika - organizacja
edukacji dorosłych (Adult
Education-Organizing
Teaching for Adults) US 524 z
dn. 20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

animacja kultury i edukacja
nieformalna (Culture
Animation and Non-formal
Eductaion)US 524 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017
Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika (Education) US 522
z dn. 20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

pedagogika rewalidacyjna:
wspomaganie rozwoju i
terapia osób
niepełnosprawnych
(Revalidation Pedagogy:
Support and Therapy of
People with Disabilities US
524 z dn. 20.04.2016 od roku
akad. 2016/2017
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pomoc społecznowychowawcza dziecku i
rodzinie (Socio-Educational
Child and Family Assistance)
US 524 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

organizacja edukacji
dorosłych
(Organising Adult Education)

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

andragogika
(Adult Education)
URWPedagogicznego nr
47/2011/12 z 20.03.2012 r.

doradztwo zawodowe i
edukacjyjne dorosłych
(Adult career and Education
Counseling)

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

+

-

+

-

edukacja pozaformalna
dorosłych - prowadzenie
szkoleń
(Organising and Conducting
Trainings)

animacja społeczno kulturalna
(Social and Cultural
Animation)

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika społeczno wychowawcza
(Socio - Cultural Education)
URWPedagogicznego nr
47/2011/12 z 20.03.2012 r.

pomoc społeczno wychowawcza dziecku
w ramach obszarów
i rodzinie
kształcenia: nauki
(Socio-Educational Child and
humanistyczne i nauki
Family Assistance)
społeczne

pedagog szkolny, doradca
edukacyjno - zawodowy
(School Counsellor,
Education and Career
Advisor)
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edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
(Pre-School and Lower
Primary Education)

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika małego dziecka
(Earl Child Education)
URWPedagogicznego nr
47/2011/12 z 20.03.2012 r.

edukacja i opieka
nad małym dzieckiem
(Early Childhood Education
and Care)

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

-

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna z
wczesnym nauczaniem
języka angielskiego
(Preschool, Elementary
Education and Early English
Learning) US nr 188 z dn. 19
lutego 2014

animacja społecznokulturalna
(Social and Cultural
Animation)

praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i
rodziną (Child and Family
Social Work)
Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika
(Education)
URWPedagogicznego nr
47/2011/12 z 20.03.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
polityka oświatowa humanistyczne i nauki
menadżer oświaty
społeczne
(Education Policy - Education
Manager)

edukacja medialna
(Media Education)

edukacja integracyjna
i edukacja włączająca
(Integrated and Inclusive
Education)

andragogika - edukacja
pozaformalna dorosłychprowadzenie szkoleń (Adult
Education-Organizing and
Conducting Trainings) US
524 z dn. 20.04.2016 od roku
akad. 2016/2017
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andragogika - doradztwo
zawodowe i edukacyjne
dorosłych (Adult Education Adult Career and Education
Counseling)US 524 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

edukacja artystyczna i
medialna (Art and Media
Education)US 524 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika (Education)

animator kultury i doradca
edukacyjno-zawodowy w
społeczeństwie
wielokulturowym (Cultural
Animator and Education Vocational Advisor in
Multicultural Society)US 524
z dn. 20.04.2016 od roku
akad. 2016/2017

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

integracja i inkluzja społecznoedukacyjna (Socioeducation
Aspects of Integration and
Inclusion)US 524 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

polityka oświatowa menedżer oświaty (Education
Policy - Education
Manager)US 524 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

studia nad dzieckiem i
rodziną (Child and Family
Studies)US 524 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

transdyscyplinarne studia nad
kulturą i edukacją
(Transdisciplinary Studies of
Culture and Education)US
524 z dn. 20.04.2016 od roku
akad. 2016/2017
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drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

pedagogika przedszkolna
i pedagogika wczesnoszkolna
(Pre-School and Lower
Primary School Education)

wczesne nauczanie języka
angielskiego
(Early English Learning)

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika nauczycielska
(Teacher Education)
URWPedagogicznego nr
47/2011/12 z 20.03.2012 r.

pedagogika przedszkolna i
pedagogika wczesnoszkolna
z terapią pedagogiczną (
Early Childhood Education
and Pedagogical Therapy)
US 525 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

praktyczny

2

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

-

+

-

w ramach obszarów
kształcenia:nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

praktyczny

2

+

-

-

+

edukacja artystyczna
(Art. Education)

pedagogika włączająca
(Inclusive Education)

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika specjalna
i edukacja społeczna
(Special and Social Education)
URWPedagogicznego nr
47/2011/12 z 20.03.2012 r.

terapia i wspomaganie
rozwoju
(Development Support
and Therapy)

edukacja dla rozwoju
społecznego
(Education for Social
Development)

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

Graduate Programme in
Teaching English to Young
Learners (US nr 187 z dn.
19.02.2014) od roku akad.
2014/2015

English for Young Learners
and CLIL (wczesne nauczanie
języka i zintegrowane
nauczanie przedmiotowojęzykowe) US 526 z dn.
20.04.2016 od roku akad.
2016/2017
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Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

Graduate Programme in
Teaching English to Young
Learners (US nr 187 z dn.
19.02.2014) od roku akad.
2014/2015

English for Young
Learners,CLIL and Early
Education (wczesne
nauczanie języka z integracją
językowo-przedmiotową oraz
edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna) US 526 z
dn. 20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

w ramach obszarów
kształcenia:nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

praktyczny

2

+

-

-

+

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

+

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

filologia polska
(Polish Philology)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

filologia polska
(Polish Philology)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

literaturoznawczo językoznawcza
(Literary Studies
and Linguistics)

literatura i kultura polska
w perspektywie europejskiej
i światowej
(Polish Literature and Culture
in the European and Mundial
Perspective)

literatura i kultura polska
w perspektywie europejskiej i
światowej (Polish Literature
and Culture in the European
and Mundial Perspective)
Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

filologia polska
(Polish Philology)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.
i z 13.03.2012 r.

logopedia
(Speech Therapy)
Obwieszczenie z dnia
12.11.2014 URWPolonistyki
z 13.03.2012 r.
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Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

Instytut Filologii Klasycznej (Institute
of Classical Studies)

Instytut Filologii Klasycznej (Institute
of Classical Studies)

Instytut Filologii Klasycznej (Institute
of Classical Studies)

filologia polska
(Polish Philology)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

literaturoznawczo językoznawcza
(Literary Studies
and Linguistics)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

filologia klasyczna i studia
śródziemnomorskie
(Classics)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

filologia klasyczna
(Classical Philology)

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

filologia klasyczna i studia
śródziemnomorskie
(Classics) URWPolonistyki z
14.02.2012 r.

filologia klasyczna
(Classical Philology)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

filologia klasyczna i studia
śródziemnomorskie
(Classics)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

literatura i kultura renesansu
(Renaissance Literature and
Culture) (US UW nr 143 z dn.
24 maja 2017r.) likwidacja
specjalności od roku akad.
2017/2018

bohemistyka
(Czech Studies)

bułgarystyka
(Bulgarian Studies)

Instytut Slawistyki Zachodniej i
Południowej (Institute of Western
and Southern Slavica Studies)

slawistyka
(Slavic Studies)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

kroatystyka
(Croatian Studies)

serbistyka
(Serbian Studies)

słowacystyka
(Slovak Studies)
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słowenistyka
(Slovenian Studies)

bohemistyka
(Czech Studies)

bułgarystyka
(Bulgarian Studies)
Instytut Slawistyki Zachodniej i
Południowej (Institute of Western
and Southern Slavica Studies)

slawistyka
(Slavic Studies)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.

kroatystyka
(Croatian Studies)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

serbistyka
(Serbian Studies)
słowacystyka
(Slovak Studies)

słowenistyka
(Slovenian Studies)

Instytut Kultury Polskiej (Institute
of Polish Culture)

Instytut Kultury Polskiej (Institute
of Polish Culture)

kulturoznawstwo - wiedza
o kulturze
Cultural Studies-Science of
Culture)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.
US nr 37 z dn. 21.12.2016

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

kulturoznawstwo - wiedza
o kulturze
Cultural Studies-Science of
Culture)
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.
US nr 37 z dn. 21.12.2016

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-
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Katedra Językoznawstwa Ogólnego,
Wschodnioazjatyckiego Porównawczego filologia bałtycka
(Baltic Philology)
i Bałtystyki (Department of General
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.
Linguistics, East Asian Comparative
Linguistics and Baltic Studies)

lituanistyka i lettonistyka
(Lithuanian and Lativan
Studies) US nr 291 z dn.
24.09.2014

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Katedra Językoznawstwa Ogólnego,
Wschodnioazjatyckiego Porównawczego filologia bałtycka
(Baltic Philology)
i Bałtystyki (Department of General
URWPolonistyki z 14.02.2012 r.
Linguistics, East Asian Comparative
Linguistics and Baltic Studies)

lituanistyka i lettonistyka
(Lithuanian and Lativan
Studies) US nr 291 z dn.
24.09.2014

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

obszarn nauk
humanistycznych,
obszar nauk
medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o
57
kulturze fizycznej

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

logopedia ogólna i kliniczna
(General and Clinical Speech and
Instytut Polonistyki Stosowanej (Institute
LanguageTherapy)
nie ma
of Applied Polish Studies)
URWPolonistyki z 13.03.2012 r.
US nr 37 z dnia 21.12.2016

logopedia ogólna i kliniczna
(General and Clinical Speech and
Instytut Polonistyki Stosowanej (Institute
LanguageTherapy)
of Applied Polish Studies)
URWPolonistyki z 13.03.2012 r.
US nr 37 z dnia 21.12.2016

logopedia ogólna (General
Speech Therapy) US 529 z
dn. 20.04.2016 od roku akad.
2016/2017

logopedia ogólna i kliniczna
humanistycznych,
(General and Clinical Speech and
Instytut Polonistyki Stosowanej (Institute
obszar nauk
LanguageTherapy)
medycznych i nauk o
of Applied Polish Studies)
URWPolonistyki z 13.03.2012 r.
zdrowiu oraz nauk o
US nr 37 z dnia 21.12.2016
logopedia szkolna i dydaktyka
kulturze fizycznej
polonistyczna (Speech
Therapy in School and
Didactics of Polish Language)
US 529 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

logopedia ogólna i kliniczna
(General and Clinical Speach
Instytut Polonistyki Stosowanej (Institute Therapy)
US
nie ma
nr 114 z 19.06.2013 r.
od roku
of Applied Polish Studies)
akad. 2014/2015 i US nr 307 z
dn. 15.10.2014

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauk
humanistycznych,
nauk medycznych i
nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze
fizycznej

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of administracja
Law
(Administration)
URWPiA nr 01/01/2012
and Administration)
z 16.01.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

-

-

+

-

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of administracja
Law
(Administration)
URWPiA nr 01/01/2012
and Administration)
z 16.01.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

-

+

-

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of prawo
Law
(Law)
URWPiA nr 01/01/2012
and Administration)
z 16.01.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

jednolite
magisterskie

ogólnoakademicki

5

+

+

-

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

+

-

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of prawo finansowe i skarbowość
Law
(Financial Law and Treasury) US prawo finansowe (Finance
nr 157 z dn. 18.12.2013 od roku Law) US nr 158 z dn.
and Administration)
2014/2015

Wydział Prawa i Administracji wspólnie z
Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk
Poltycznych (Faculty of Law and
Administration jointly with Faculty of
Journalism and Political Science)
and Administration)

Humanitarian Action (pomoc
humanitarna) US nr 346 z dn.
18.03.2015r. od roku akad.
2015/2016)

nie ma
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Wydział Psychologii (Faculty of
Psychology)

psychologia
(Psychology)
URWPsychologii nr 832
z 14.02.2012 r.

Wydział Psychologii (Faculty of
Psychology)

Psychology
(psychologia)
URWPsychologii nr 832
z 14.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne, nauki
społeczne, nauki
medyczne i nauki o
zdrowiu oraz nauki o
kulturze fizycznej

jednolite
magisterskie

ogólnoakademicki

5

+

+

-

-

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne, nauki
społeczne, nauki
medyczne i nauki o
zdrowiu oraz nauki o
kulturze fizycznej

jednolite
magisterskie

ogólnoakademicki

5

+

-

-

+

59

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji (Faculty of Applied Social
Sciences
and Resocialization)

Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji (Institute of Social
Prevention and Resocialisation)

Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji (Institute of Social
Prevention and Resocialisation)

Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji (Institute of Social
Prevention and Resocialisation)

Instytut Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji (Institute of Social
Prevention and Resocialisation)

kryminologia
(Criminology)
URWSNSiR z 22.02.2012 r.

profilaktyka społeczna
i resocjalizacja
(Social Prevention
and Rehabilitation)
URWSNSiR z 22.02.2012 r.

profilaktyka społeczna
i resocjalizacja
(Social Prevention
and Rehabilitation)
URWSNSiR z 22.02.2012 r.

praca socjalna
(Social Work)
URWSNSiR z 22.02.2012 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

nie ma

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

nie ma

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

nie ma

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-
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socjologia stosowana
i antropologia społeczna
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Applied Sociology and Social
Anthropology)
(Institute of Applied Social Sciences)
URWSNSiR z 22.02.2012 r. US
nr 37 z dn. 21.12.2016

nie ma

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

socjologia stosowana
i antropologia społeczna
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Applied Sociology and Social
nie ma
Anthropology)
(Institute of Applied Social Sciences)
URWSNSiR z 22.02.2012 r.US nr
37 z dn. 21.12.2016

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

61

socjologia stosowana
i antropologia społeczna
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (Applied Sociology and Social
nie ma
Anthropology)
(Institute of Applied Social Sciences)
URWSNSiR z 22.02.2012 r.US nr
37 z dn. 21.12.2016

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

finanse, rachunkowość
i ubezpieczenia
(Finance, Accounting
and Insurance)
URWZ z 22.02.12012 r. i
25.09.2013 r.

nie ma

62

finanse przedsiębiorstw
i rachunkowość
(Corporate Finanse and
Accounting)

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

finanse, rachunkowość
i ubezpieczenia
(Finance, Accounting
and Insurance)
URWZ z 22.02.12012 r. i
25.09.2013 r.

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

zarządzanie instytucjami
finansowym
(Financial Institutions
Management)

nie ma

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

zarządzanie
(Management)
URWZ z 22.02.12012 r.

obszar nauk
społecznych

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-menedżerskie
(Double Degree Program in
Economics and Management)
US 534 z dn. 20.04.2016 od
roku akad. 2016/2017

marketing
(Marketing)

63

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

doradztwo organizacyjne
(Organizational Consulting)

e-biznes
(E-business)
przedsiębiorczość
(Enterpreneuship)

zarządzanie międzynarodowe
(International Management)

zarządzanie publiczne
(Public Management)

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

zarządzanie
(Management)
URWZ z 22.02.12012 r.

zarządzanie sprzedażą
(Sales Management)

obszar nauk
społecznych

zarządzanie zmianami
i technologią
(Technology
and Change Management)

bankowość, ubezpieczenia
i rynek kapitałowy
(Banking, Insurance
and Capital Market)
rozwój potencjału
społecznego
(Human Resources
Development)

zarządzanie organizacją
(Organization Management)

zarządzanie w turystyce
(Tourism Management)

zarządzanie w ochronie
zdrowia
(Healthcare Management)

64

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

International Business Program
(IBP)
(zarządzanie międzynarodowe)
URWZ z 22.02.12012 r. i
25.09.2013 r.

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

+

europeistyka - studia europejskie
nie ma
Centrum Europejskie (Centre for Europe) (European Studies)
URCE z 21.02.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

europeistyka - studia europejskie
nie ma
Centrum Europejskie (Centre for Europe) (European Studies)
URCE z 21.02.2012 r.

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

nie ma

Centrum Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
(University Centre for Foreign Language
Teacher Training
and European Education)

65

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Angielskiego
(University College of English Language
Teacher Education)

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Francuskiego
(University College of French Language
Teacher Education)

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego
(University College of German Language
Teacher Education)

nauczanie języków obcych
(Teaching Foreign Languages)
URCKNJOiEE nr 40 z
12.03.2012r.

specjalność główna:
nauczanie języka
angielskiego (Main Subject:
English Language Teaching),
specjalność dodatkowa:
nauczanie języka
w ramach obszarów
francuskiego lub nauczanie
kształcenia: nauki
języka niemieckiego lub
humanistyczne i nauki
nauczanie przedmiotu
społeczne
"historia i społeczeństwo"
(Secondary Subject: French
Language Teaching, German
Language Teaching or
Teaching "History and Social
Studies")

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

+

+

-

nauczanie języków obcych
(Teaching Foreign Languages)
URCKNJOiEE nr 40 z
12.03.2012r.

specjalność główna:
nauczanie języka
francuskiego (Main Subject:
French Language Teaching),
specjalność dodatkowa:
nauczanie języka
w ramach obszarów
angielskiego lub nauczanie
kształcenia: nauki
języka niemieckiego lub
humanistyczne i nauki
nauczanie przedmiotu
społeczne
"historia i społeczeństwo"
(Secondary Subject: English
Language Teaching, German
Language Teaching or
Teaching "History and Social
Studies")

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

+

+

-

nauczanie języków obcych
(Teaching Foreign Languages)
URCKNJOiEE nr 40 z
12.03.2012r.

specjalność główna:
nauczanie języka
niemieckiego (Main Subject:
German Language Teaching),
specjalność dodatkowa:
nauczanie języka
w ramach obszarów
angielskiego lub nauczanie
kształcenia: nauki
języka francuskiego lub
humanistyczne i nauki
nauczanie przedmiotu
społeczne
"historia i społeczeństwo"
(Secondary Subject: English
Language Teaching, French
Language Teaching or
Teaching "History and Social
Studies")

pierwszego
stopnia

praktyczny

3

+

+

+

-
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Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
(Centre for Local Government and
Development Studies)

Centrum Nauk Sądowych (Wydział
biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki,
Wydział Prawa i Administracji, Wydział
Psychologii)

Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
(Centre for Local Government and
Development Studies)

samorząd terytorialny i polityka
regionalna
(Local Government and Regional
nie ma
Policy)
URCSSTiRL nr 52 z 16.02.2012
r.

obszar nauk
społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

-

-

kryminalistyka i nauki sądowe
(Forensic Science Programme)
US UW nr 92 z dnia 26 kwietnia nie ma
2017r. (od roku akadem.
2017/2018)

obszar nauk
przyrodniczych,
obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
społecznych,

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

-

-

+

-

2

+

-

-

-

3

+

+

-

-

samorząd terytorialny i polityka
regionalna
(Local Government
and Regional Policy)
URCSSTiRL nr 52 z 16.02.2012
r.

nie ma

Instytut Ameryk i Europy (Institute of
Americas and Europe)

Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych (Centre for
European Regional and Local Studies)

Ośrodek Studiów Amerykańskich
(American Studies Centre)

gospodarka przestrzenna
(Spatial Development obw. Nr 11
z dn. 2.08.2016)
nie ma
URIAiE z 15.02.2012 r.

studia amerykanistyczne
(American Studies)
URIAiE z 15.02.2012 r.,
10 z 17.10.2012 r.

zmiana nazwy specjalności:
kulturoznawstwo Stanów
Zjednoczonych
(U.S. Cultural Studies) na
społeczeństwo i kultura
US nr
Stanów Zjednoczonych (U.S.
Society and Culture) US 557
z dn. 20.04.2016 od roku
akad. 2016/2017

obszar nauk
społecznych

drugiego
stopnia

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

67

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

ogólnoakademicki

kulturoznawstwo Stanów
Zjednoczonych
(U.S. Cultural Studies)

Ośrodek Studiów Amerykańskich
(American Studies Centre)

studia amerykanistyczne
(American Studies)
URIAiE z 15.02.2012 r.,
10 z 17.10.2012 r.

US nr
zmiana nazwy specjalności:
kulturoznawstwo Stanów
Zjednoczonych
(U.S. Cultural Studies) na
społeczeństwo i kultura
Stanów Zjednoczonych (U.S.
Society and Culture) US 557
z dn. 20.04.2016 od roku
akad. 2016/2017

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

+

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

Ośrodek Studiów Amerykańskich
(American Studies Centre) (od 1
października 2017r.)

studia amerykanistyczne
(American Studies)
od roku akad. 2013/2014
US nr 53 z 20.02.2013 r.

kulturoznawstwo Ameryki
Łacińskiej i Karaibów
(Latin American and
Carribbean Studies)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

Ośrodek Studiów Amerykańskich
(American Studies Centre) (od 1
października 2017r.)

studia amerykanistyczne
(American Studies)
URIAiE z 15.02.2012 r.,
nr 10 z 17.10.2012 r.

kulturoznawstwo Ameryki
Łacińskiej i Karaibów
(Latin American and
Carribbean Studies)

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

Kolegium Międzyobszarowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i
Społecznych UW
(MISH)
(College of Inter-Faculty Individual Studies
in the Humanities) Zarządzenie Rektora UW
nr 16 z 19.03.2013 r.

Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów MatematycznoPrzyrodniczych
(K MISMaP)
(College of Inter-Faculty Individual Studies
in Mathematics
and Natural Science)

US

indywidualne studia
międzyobszarowe w obszarach
nauk humanistycznych i nauk
społecznych (Individual Inter-area
nie ma
Studies and Social Sciences)
Zarządzenie Rektiora UW z dnia
19.03.2013 r./ US nr 200 z dnia
19.03.2014

indywidualne studia
międzyobszarowe w obszarach
nauk ścisłych, nauk
przyrodniczych i nauk
społecznych (Individual Internie ma
area Studies in Exact, Life and
Social Sciences) Zarządzenie
Rektora UW z dnia 02.04.2013 r./
US nr 200 z dn. 19 marca 2014

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne
68

pierwszego
stopnia

3

jednolite
magisterskie

5
ogólnoakademicki

drugiego
stopnia

2

pierwszego
stopnia

3

jednolite
magisterskie

5
ogólnoakademicki

nauk ścisłych, nauk
przyrodniczych i nauk
społecznych (Individual Internie ma
area Studies in Exact, Life and
Social Sciences) Zarządzenie
Rektora UW z dnia 02.04.2013 r./
US nr 200 z dn. 19 marca 2014

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
ścisłe, nauki
przyrodnicze i nauki
społeczne

Międzywydziałowe Studia Ochrony
Środowiska (Inter-Faculty Studies
in Environmental Protection)

ochrona środowiska
(Environmental Protection)
URNUSBS nr 1/2012 z
22.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
ścisłe

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

Międzywydziałowe Studia Ochrony
Środowiska (Inter-Faculty Studies
in Environmental Protection)

ochrona środowiska
(Environmental Protection)
URNUSBS nr 2/2012 z
22.02.2012 r.

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
przyrodnicze i nauki
ścisłe

drugiego
stopnia

inżynieria obliczeniowa
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania (Computational Engineering) US
nie ma
nr 398 z dn. 24.06.2015 od roku
Matematycznego i Komputerowego
akadem. 2016/2017 dec. MNiSW

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
techniczne

drugiego
stopnia

Przyrodniczych
(K MISMaP)
(College of Inter-Faculty Individual Studies
in Mathematics
and Natural Science)

ogólnoakademicki

+

-

-

-

3

+

-

-

-

ogólnoakademicki

2

+

-

-

-

praktyczny

1,5

+

-

-

-

drugiego
stopnia

69

2

