Aktualizacja z dnia 02.02.2018

Kierunki studiów dostosowane do nowelizacji ustawy Prawo o szklonictwie wyższym z dn. 11
lipca 2014r. oraz nowelizacji ustawy z dn. 23 czerwca 2016r. Rozpoczęcie kształcenia od roku
akademickiego 2016/2017 i kolejnych

Forma studiów
Jednostka organizacyjna prowadząca
studia

Wydział Artes Liberales, Wydział Biologii,
Wydział Psychologii (Faculty of “Artes
Liberales” jointly with Faculty of Biology
and Faculty of Psychology)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Nazwa kierunku studiów

antropozoologia (Anthropozoology)
US UW nr 599 z 29.06.2016 r.

Artes Liberales
(Liberal Arts)
UW nr 486 z 20.04.2016 r.,
dn. 28.09.2016

US
US nr 8 z

Specjalność

Obszar kształcenia

Poziom
kształcenia

Profil kształcenia

Rok rozpoczęcia
kształcenia

Czas
trwania
studiów w
latach

Studia niestacjonarne
Studia
stacjonarne
wieczorowe

zaoczne

Studia w
języku
angielskim

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych,
obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

nie ma

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych,
obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

Cultural and Intellectual History
Between East and West (między
wschodem a zachodem - historia
kultury i myśli)
US UW nr 484 z 20.04.2016 r.

dzieło sztuki w kulturze (Works of Art
in Culture)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Artes Liberales
(Liberal Arts)
UW nr 486 z 20.04.2016 r.,
dn. 28.09.2016

obszar nauk
ideowe i materialne aspekty życia
humanistycznych, obszar
US społecznego (Ideological and Material
nauk społecznych,
US nr 8 z
Aspects of Social Life)
obszar nauk
US UW nr 485 z 20.04.2016 r.
przyrodniczych

chrześcijaństwo w kulturze
(Christianity in Culture)

1

różnorodność biologiczna i kulturowa
(Biological and Cultural Diversity)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

filologia nowogrecka
(Modern Greek Philology)
US
UW nr 486 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

kulturoznawstwo - cywilizacja
śródziemnomorska
(Cultural Studies - Mediterranean
Studies)
US UW nr 486 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

kulturoznawstwo - cywilizacja
śródziemnomorska
(Cultural Studies - Mediterranean
Studies)
US UW nr 177 z dn. 18.10.2017

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

ochrona środowiska (Environmental
Protection) US UW nr 488 z 20.04.2016
r.

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

ochrona środowiska (Environmental
Protection) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biotechnologia (Biotechnology)
US UW nr 488 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk technicznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

Wydział Artes Liberales
(Faculty of “Artes Liberales”)

biotechnologia molekularna (Molecular
Biotechnology) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biotechnologia (Biotechnology)
US UW nr 196 z dn. 22.11.2017 r.

obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk technicznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

mikrobiologia stosowana (Applied
Microbiology) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biotechnologia medyczna (Medical
Biotechnology) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

biologia (Biology)
US UW nr
488 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych

2

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biologia molekularna (Molecular
Biology) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

mikrobiologia ogólna (General
Microbiology) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

biologia (Biology) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.
biologia komórki i organizmu (Cell and
Organismal Biology) US UW nr 196 z
dn. 22.11.2017 r.

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

zarządzanie środowiskiem
(Environmental Management) US nr
252 z dn. 20.12.2017 r.

brak

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk ścisłych, obszar
nauk przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

2

ekologia i ewolucjonizm (Ecology and
Evolutionism) US UW nr 196 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Biologii (Faculty of Biology)

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

obszar nauk
przyrodniczych

+

2

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

chemia
(Chemistry)
UW nr 490 z 20.04.2016 r.

US

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

chemia
(Chemistry)
UW nr 490 z 20.04.2016 r.

US

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

chemia
(Chemistry)
US
UW nr 72 z dnia 22 marca 2017r.
(studia prowadzone w języku
angielskim)

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

+

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

energetyka i chemia jądrowa (Nuclear
Power Engineering
and Nuclear
Chemistry)
US UW nr 490
z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

energetyka i chemia jądrowa (Nuclear
Power Engineering
and Nuclear
Chemistry)
US UW nr
490 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

zaawansowane metody instrumentalne i
techniki pomiarowe (Advanced Methods
of Instrumental Analysis and
Measurement Techniques) US UW nr
490 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia (studia
inżynierskie)

ogólnoakademicki

2016/2017

3,5

+

-

-

-

3

Wydział Chemii (Faculty of Chemistry)

chemia medyczna (Medical Chemistry)
US nr 262 z dn. 24.01.2018

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia (studia
inżynierskie)

ogólnoakademicki

2018/2019

3,5

+

-

-

-

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych,
obszar nauk sztuki,
obszar nauk technicznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

dziennikarstwo
(Journalism)
US UW nr 500 z 20.04.2016 r.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

dziennikarstwo
medioznawstwo
(Journalism
and Media Studies)
US UW nr 500 z 20.04.2016 r.

i

public relations i marketing medialny
(Public Relations
and Media Marketing)
US UW nr 500 z 20.04.2016 r.

fotografia prasowa reklamowa i
wydawnicza (Journalism, Advertising
and Press Photography)
US UW nr 500 z 20.04.2016 r.

dziennikarstwo
(Journalism)
US UW nr 97 z dnia 26 kwietnia
2017r.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

dziennikarstwo
i
medioznawstwo
(Journalism
and Media Studies)
US UW nr 83 oraz 97 z dnia 26 kwietnia
2017r.

public relations i marketing medialny
(Public Relations
and Media Marketing)
US UW nr 97 z dnia 26 kwietnia
2017r.

fotografia prasowa reklamowa i
wydawnicza (Journalism, Advertising
and Press Photography)
US UW nr 97 z dnia 26 kwietnia
2017r.

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych,
obszar nauk sztuki,
obszar nauk technicznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

Dokumentalistyka. Reportaż. Film tv
(Documentary Studies. Reportage. TV
Film )
US UW nr 96 z
dnia 26 kwietnia 2017r. od roku
akad. 2017/2018

logistyka i marketing w mediach
(Logistic and Media Marketing)
US UW nr 500 z 20.04.2016 r.
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

logistyka i administrowanie w mediach
(Logistics and Administration in the
Media) US UW nr 500 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych,
obszar nauk ścisłych,
4
obszar nauk technicznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

logistyka i administrowanie w mediach
(Logistics and Administration in the
Media) US UW nr 500 z 20.04.2016 r.
zarządzanie i technologie mediów
(Management and Information) od
roku akad. 2016/2017
US UW nr 500 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych,
obszar nauk ścisłych,
obszar nauk technicznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

+

-

drugiego
stopnia

praktyczny

2017/2018

2

+

-

+

-

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

logistyka i administrowanie w mediach
(Logistics and Administration in the
Media) US UW nr 85 oraz 97 z dnia 26
kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych,
obszar nauk ścisłych,
obszar nauk technicznych

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo (Library and
Information Science ) US nr 601 z dn.
29.06.2016 zm. US nr 38 z dn.
21.12.2016

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

+

-

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo (Information and
Library Science ) US UW nr 97 z dnia
26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

+

-

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii

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

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

filozofia (Philosophy)
UW nr 503 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

+

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

+

-

+ (specj. w jęz.
ang)

2

+

-

+

-

+

-

-

-

Wydział Filozofii i Socjologii (Faculty of
Philosophy and Sociology)

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

US

Warsaw International Studies in
Philosophy (warszawskie
US międzynarodowe studia filozoficzne)
US UW nr 502 z 20.04.2016 r. zmiana
nazwy specjalności od roku akad.
2016/2017

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

filozofia (Philosophy)
UW nr 503 z 20.04.2016 r.

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

filozofia (Philosophy)
US
UW nr 99 z dnia 26 kwietnia 2017r.

brak

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

Instytut Filozofii (Institute of Philosophy)

bioetyka (Bioethics) US UW nr 99 z dnia
26 kwietnia 2017r.

brak

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

5

Instytut Socjologii (Institute of Sociology)

socjologia (Sociology)
US UW
nr 472 z 23.03.2016 r.

pierwszego
stopnia
nie ma

obszar nauk społecznych

ogólnoakademicki

3

+

-

-

-

2

+

-

+

-

2016/2017

Instytut Socjologii (Institute of Sociology)

socjologia (Sociology)
US UW
nr 472 z 23.03.2016 r.

drugiego
stopnia

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

astronomia (Astronomy)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

astronomia (Astronomy)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka (Physics)
US UW
nr 508 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka (Physics)
US UW
nr 508 z 20.04.2016 r.

nauczycielska (Physics Education)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

-

-

fizyka teoretyczna
(Theoretical
Physics)
US UW nr 508 z
20.04.2016 r.

matematyczne
i
komputerowe modelowanie procesów
fizycznych
(Mathematical and Computer
Modeling
of Physical Processes)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r. zm.
US nr 39 zdn. 21.12.2016
6

fizyka materii skondensowanej i
nanostruktur półprzewodnikowych
(Physics of Condensed Matter
and Semiconductor
Nanostructures)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r.

metody rentgenowskie w fizyce materii
skondensowanej
(Xray Methods in Condensed Matter
Physics)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r.

metody jądrowe fizyki ciała stałego
(Nuclear Methods of Solid State
Physics)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r.

optyka (Optics)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r.

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

fizyka (Physics)

fizyka jądrowa i cząstek
elementarnych (Nuclear and Particle
Physics)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r. zmiana
nazwy specjalności

obszar nauk ścisłych

metody fizyki w ekonomii
(ekonofizyka)
Methods of Physics in
Economy (Econophysics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r. zm.
39 z dn. 21.12.2016

7

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

fotonika (Photonics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

geofizyka (Geophysics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

fizyka biomedyczna (Biomedical
Physics)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r.

biofizyka (Biophysics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

nauczanie
i
popularyzacja fizyki
(Physics Teaching
and
Popularization)
US
UW nr 508 z 20.04.2016 r.

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

8

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

4

+

-

-

-

Wydział Fizyki i Wydział Geologii (Faculty
of Phisics jointly with Faculty of Geology)

geofizyka w geologii (Geophysics in
Geology)
US UW nr 543 z
20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki i Wydział Geologii (Faculty
of Physics and Faculty of Geology)

geofizyka w geologii (Geophysics in
Geology)
US UW nr 543 z
20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

Wydział Fizyki i Wydział Chemii (Faculty
of Physics jointly with Faculty of
Chemistry)

inżynieria nanostruktur (Nanostructure
Engineering)
US UW nr 508
z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Fizyki i Wydział Chemii (Faculty
of Physics and Faculty of Chemistry)

inżynieria nanostruktur (Nanostructure
Engineering)
US UW nr 508
z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

fizyka medyczna (Medical Physics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

pierwszego
stopnia

neuroinformatyka (Neuroinformatics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

zastosowanie fizyki w biologii i
medycynie (Applications of Physics in
Biology and Medicine)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.
biofizyka molekularna (Molecular
Biophysics)
US UW nr 508 z
20.04.2016 r.

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk medycznych i nauk
o zdrowiu oraz nauk o
kulturze fizycznej

9

projektowanie molekularne i
bioinformatyka (Molecular Design and
Bioinformatics)
US UW nr
508 z 20.04.2016 r.

fizyka medyczna (Medical Physics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

neuroinformatyka (Neuroinformatics)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.
Wydział Fizyki (Faculty of Physics)

zastosowanie fizyki w biologii i
medycynie (Applications of Physics in
Biology and Medicine)
US UW nr 508 z 20.04.2016 r.

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk medycznych i nauk
o zdrowiu oraz nauk o
kulturze fizycznej

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

-

-

+

-

obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

biofizyka molekularna (Molecular
Biophysics)
US UW nr 508 z
20.04.2016 r.

projektowanie molekularne i
bioinformatyka (Molecular Design and
Bioinformatics)
US UW nr
508 z 20.04.2016 r.

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

geografia (Geography)
US UW nr 569 z 18.05.2016 r.

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

nie ma

geografia fizyczna stosowana (Applied
Physical Geography)
US UW nr 569 z 18.05.2016 r.

geografia (Geography)
US UW nr 569 z 18.05.2016 r.

geografia społeczno-ekonomiczna
stosowana (Applied Socio-Economic
Geography)
US UW
nr 569 z 18.05.2016 r.

geoinformatyka (Geoinformatics)
US UW nr 569 z 18.05.2016 r.

10

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

geoekologia i geomorfologia
(Geoecology and Geomorphology) US
UW nr 198 z dn. 22.11.2017r.

+

-

-

-

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

geografia świata (Geography of the
World) US UW nr 198 z dn.
22.11.2017r.

+

-

-

-

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

geografia społeczno-ekonomiczna
(Social and Economic Geography) US
UW nr 198 z dn. 22.11.2017r.

+

-

+

-

obszar nauk
przyrodniczych, obszar
nauk społecznych

geografia (Geography)
US UW nr 198 z dn.22.11.2017 r.

drugiego
stopnia

ogólnoaakdemicki

2018/2019

2

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

geoinformatyka, kartografia,
teledetekcja (Geoinformatics,
Cartography, Remote Sensing) US
UW nr 198 z dn. 22.11.2017r.

+

-

-

-

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

hydrologia i klimatologia (Hydrology
and Climatology) US UW nr 198 z dn.
22.11.2017r.

+

-

-

-

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

geografia fizyczna (Physical
Geography) US UW nr 198 z dn.
22.11.2017r.

-

-

+

-

3

+

-

+

-

2

+

-

+

-

2

+

-

-

-

Wydział Geografii i Studiów
gospodarka przestrzenna (Spatial
US UW
Regionalnych (Faculty of Geography and Development)
nr 569 z 18.05.2016 r.
Regional Studies)

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

urbanistyka i rewitalizacja (Urban
Planning and Revitalization) US UW
nr 198 z dn. 22.11.2017r.

Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych (Faculty of Geography and
Regional Studies)

gospodarka przestrzenna (Spatial
Management)
US UW
nr 198 z dn. 22.11.2017r.

zarządzanie strategiczne w
samorządzie terytorialnym (Local
obszar nauk społecznych
Governement Strategic Management)
US UW nr 198 z dn. 22.11.2017r.
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drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

planowanie przestrzenne i
regionalistyka (Spatial Planning and
Regional Science) US UW nr 198 z
dn. 22.11.2017r.

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia stosowana (Applied Geology)
US UW nr 510 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki
(studia inżynierskie)

2017/2018

2

-

-

+

-

3,5

+

-

-

-

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia inżynierska (Engineering
Geology) US UW nr 200 z dn.
22.11.2017 r.

+

-

-

-

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia środowiskowa
(Environmental Geology) US UW nr
200 z dn. 22.11.2017 r.

+

-

-

-

+

-

-

-

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia stosowana (Applied Geology)
US UW nr 200 z dn. 22.11.2017 r.

gospodarka surowcami mineralnymi
(Management of Mineral Resources)
US UW nr 200 z dn. 22.11.2017 r.

obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

hydrogeologia (Hydrogeology) US UW
nr 200 z dn. 22.11.2017 r.

+

-

-

-

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

tektonika i kartografia geologiczna
(Tectonics and Geological
Cartography) US UW nr 200 z dn.
22.11.2017 r.

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia (Geology)
US UW nr 510 z 20.04.2016 r. zmina
nazwy na geologia poszukiwawcza
(Prospecting Geology) US UW nr 93 z
dnia 26 kwietnia 2017r. od roku
akadem. 2017/2018

nie ma

obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

geochemia mineralogia petrologia i
geologia złóż (Geochemistry,
Mineralogy, Petrography and Ore
Geology) US UW nr 200 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia (Geology) US UW nr 200 z dn.
22.11.2017 r.

obszar nauk 12
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

geologia (Geology) US UW nr 200 z dn.
22.11.2017 r.

geologia klimatyczna (Climate
Geology) US UW nr 200 z dn.
22.11.2017 r.

obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

+

-

-

-

3

+

-

-

-

3

+

-

-

+

2

+

-

+

-

2

+

-

-

+

3

+

-

-

-

stratygrafia i sedymentologia
(Stratigraphy and Sedimentology) US
UW nr 200 z dn. 22.11.2017 r.

Wydział Geologii (Faculty of Geology)

Wydział Historyczny (Faculty of History)

archeologia (Archaeology)
US UW nr 603 z 29.06.2016 r.

pierwszego
stopnia

Archaeology (archeologia)
US UW nr 603 z 29.06.2016 r.

Instytut Archeologii (Institute of
Archaeology)

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

ogólnoakademicki

2017/2018

archeologia (Archaeology)
US UW nr 603 z 29.06.2016 r.

drugiego
stopnia

Archaeology (archeologia)
US UW nr 603 z 29.06.2016 r.

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

etnologia i antropologia kulturowa
(Ethnology and Cultural Anthropology)
US UW nr 603 z 29.06.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych
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pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

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

etnologia i antropologia kulturowa
(Ethnology and Cultural Anthropology)
US UW nr 202 z dn. 22.11.2017 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia (History)
US
UW nr 512 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

+

+

-

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia (History)
US
UW nr 179 z 18.10.2017 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

+

+

-

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia i kultura Żydów (Jewish Studies)
US UW nr 512 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Instytut Historyczny (Institute of History)

historia i kultura Żydów (Jewish Studies)
US UW nr 575 z 18.05.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

historia sztuki (History of Art)
US UW nr 512 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

+

-

historia sztuki (History of Art)
US UW nr 101 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

20172018

2

+

-

+

-

Instytut Muzykologii (Institute of
Musicology)

muzykologia (Musicology)
UW nr 510 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Instytut Muzykologii (Institute of
Musicology)

muzykologia (Musicology)
US
UW nr 101 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

Instytut Historii Sztuki (Institute
of Art History)

Instytut Historii Sztuki (Institute
of Art History)

US
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Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics)

filologia białoruska z językiem
rosyjskim i angielskim (Belarusian
Studies with Rusian and English
Language Teaching) US UW nr 103 z
dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Katedra
Białorutenistyki)

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Instytut
Rusycystyki)

studia nad słowiańszczyzną wschodnią
(Eastern Slavic Studies) US UW nr 103
z dnia 26 kwietnia 2017r.

filologia rosyjska (Russian Studies)
US UW nr 103 z dnia 26 kwietnia
2017r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

+

-

-

-

+

-

-

-

3

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Katedra Studiów
InterkulturowychEuropy ŚrodkowoWschodniej)

kulturoznwstwo Europy ŚrodkowoWschodniej (Cultural Studies of
Central and Eastern Europe) US UW
nr 103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

+

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Katedra
Ukrainistyki)

ukrainistyka z językiem rosyjskim i
angielskim (Ukrainian Studies with
Russian and English Language US
UW nr 103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Katedra
Białorutenistyki)

filologia białoruska z językiem
rosyjskim i angielskim (Belarusian
Studies with Rusian and English
Language Teaching) US UW nr 103 z
dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Instytut
Rusycystyki)

filologia rosyjska (Russian Studies)
US UW nr 103 z dnia 26 kwietnia
2017r.

+

-

-

-

+

-

+

-

studia nad słowiańszczyzną wschodnią
(Eastern Slavic Studies) US UW nr 103
z dnia 26 kwietnia 2017r.
Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
kulturoznwstwo Europy Środkowoof Applied Linguistics) (Katedra Studiów
Wschodniej (Cultural Studies of
Central and Eastern Europe) US UW
InterkulturowychEuropy Środkowonr 103 z dnia 26 kwietnia 2017r.
Wschodniej)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) (Katedra
Ukrainistyki)

ukrainistyka z językiem rosyjskim i
angielskim (Ukrainian Studies with
Russian and English Language US
UW nr 103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej

komunikacja międzykulturowa
(Intercultural Communication) US UW
nr 103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej

tłumaczenia specjalistyczne
(Specialised Translation) US UW nr
103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

-

-

lingwistyka stosowana (Applied
Linguistics) US UW nr 103 z dnia 26
kwietnia 2017r.

obszar nauk
humanistycznych
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pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej

lingwistyka stosowana (Applied
Linguistics) US UW nr 103 z dnia 26
kwietnia 2017r.

nauczanie języków obcych na
wczesnych etapach edukacyjnych
(Teaching of Foreign Languages in
Early Childhood Education) US UW nr
103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3
+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Lingwistyki Stosowanej

nauczycielsko-tłumaczeniowa (Foreign
Language Teaching and Translation)
US UW nr 103 z dnia 26 kwietnia
2017r.

+

-

-

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Komunikacji Specjalistycznej i
Interkulturowej

tłumaczenia specjalistyczne
(Specialised Translation) US UW nr
103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

-

+

-

+

-

+

-

+ (od
2018/2019 US
nr 182 z dn.
18.10.2017)

-

+

-

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Lingwistyki Stosowanej

lingwistyka stosowana (Applied
Linguistics) US UW nr 103 z dnia 26
kwietnia 2017r.

Wydział Lingwistyki Stosowanej (Faculty
of Applied Linguistics) Instytut
Lingwistyki Stosowanej

nauczycielsko-tłumaczeniowa
(Foreign Language Teaching and
Translation) US UW nr 103 z dnia 26
kwietnia 2017r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

tłumaczeniowa (Translation) US UW
nr 103 z dnia 26 kwietnia 2017r.

język i spoełczeństwo:
Wydział Lingwistyki Stosowanej z
interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Wydziałem Filozofii i Socjologii (Faculty
(Language and Society: Interdisciplinary
of Applied Linguistics jointly with Faculty
Discourse Studies) US UW nr 545 z
of Philosophy and Sociology)
20.04.2016

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

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

informatyka (Computer Science)
US UW nr 515 z 20.04.2016 r., zmiana
nazwy tłumaczenia US nr 6 z dn.
28.09.2016

nie ma

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

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

informatyka (Computer Science)
US UW nr 605 z 29.06.2016 r., zmiana
nazwy tłumaczenia US nr 6 z dn.
28.09.2016

nie ma

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

obszar nauk ścisłych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

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

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne (Double
Degree Program in Economics and
Mathematics)
US
UW nr 514 z 20.04.2016 r.
matematyka (Mathematics)
US UW nr 515 z 20.04.2016 r.
zastosowania matematyki
(Applications
of
Mathematics)
US UW nr 515 z 20.04.2016 r.
16

matematyka ogólna (General
Mathematics)
US UW nr 605 z 29.06.2016 r.

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

matematyka stosowana (Applied
Mathematics)
US UW nr 605 z 29.06.2016 r.
matematyka (Mathematics)
US UW nr 605 z 29.06.2016 r.

obszar nauk ścisłych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

nie ma

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

nie ma

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

+

-

-

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

metody matematyczne w finansach
(Mathematical Methods in Finance)
US UW nr 605 z 29.06.2016 r.

metody matematyczne w
ubezpieczeniach (Mathematical
Methods in Insurance)
US UW nr 605 z 29.06.2016 r.

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)
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) US UW nr 547 z
dn. 20. 04 2016r.

bioinformatyka i biologia systemów
(Bioinformatics
and Systems Biology) US UW nr 612 z
dn. 29. 06.2016r.

ekonomia międzynarodowa
(International Economics)
US
UW nr 518 z 20.04.2016 r.
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of ekonomia (Economics)
US UW
nr 518 z 20.04.2016 r.
Economic Sciences)
ekonomia przedsiębiorstwa (Business
Economics)
US UW nr 518
z 20.04.2016 r.

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-menadżerskie (Double
Degree Program in Economics and
Management)
US UW
nr 517 z 20.04.2016 r.
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
Economic Sciences)

ekonomia (Economics)
US UW
nr 518 z 20.04.2016 r. US nr 7 z dn.
28.09.2016
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Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
Economic Sciences)

ekonomia (Economics)
US UW
nr 518 z 20.04.2016 r. US nr 7 z dn.
28.09.2016

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

ekonomia międzynarodowa
(International Economics)
US
UW nr 107 z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

+

-

-

ekonomia przedsiębiorstwa (Business
Economics)
US UW nr 107
z dnia 26 kwietnia 2017r.

+

+

-

-

ekonomia przedsiębiorczości
(Economics of Entrepreneurship)
US UW nr 105 z dnia 26 kwietnia
2017r. od roku akad. 2017/2018

-

-

+

-

International Economics (ekonomia
międzynarodowa) US UW nr 107 z
dnia 26 kwietnia 2017r.

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-matematyczne (Double
Degree Program in Economics and
Mathematics)
US UW nr
517 z 20.04.2016 r.

ekonomia (Economics)
US UW
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of nr 107 z dnia 26 kwietnia 2017r. (studia
prowadzone w języku polskim i
Economic Sciences)
angielskim)

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
Economic Sciences)

finanse, inwestycje i rachunkowość
(Finance, Investment and Accounting)
US UW nr 518 z 20.04.2016 r.

obszar nauk społecznych

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

ogólnoakademicki

2017/2018

2016/2017

2

3

Finance and International Investment
(finanse i inwestycje międzynarodowe)
US UW nr 518 z 20.04.2016 r.

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
Economic Sciences)

finanse, inwestycje i rachunkowość
(Finance, Investment and Accounting)
US UW nr 518 z 20.04.2016 r.
(studia prowadzone w języku polskim i
angielskim)

obszar nauk społecznych

finanse publiczne i podatki (Public
Finance and Taxation)
US UW nr 518 z 20.04.2016 r.
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pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

nie ma

finanse, inwestycje i rachunkowość
(Finance, Investment and Accounting)
Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
US UW nr 107 z dnia 26 kwietnia 2017r.
Economic Sciences)
(studia prowadzone w języku polskim i
angielskim)

Quantitative Finance (finanse
ilościowe) US UW nr 107 z dnia 26
kwietnia 2017r.

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

finanse publiczne i podatki (Public
Finance and Taxation)
US UW nr 107 z dnia 26 kwietnia
2017r.

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
Economic Sciences)

informatyka i ekonometria (Informatics
and Econometrics)
US
UW nr 518 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

nie ma

Wydział Nauk Ekonomicznych (Faculty of
Economic Sciences)

informatyka i ekonometria (Informatics
and Econometrics)
US
UW nr 107 z dnia 26 kwietnia 2017r.
(studia prowadzone w języku polskim i
angielskim)

obszar nauk społecznych

Data Science (analityka danych) US
UW nr 106 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych

19

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

2

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal
Security)
US UW nr 572
z 18.05.2016 r.

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2017/2018

bezpieczeństwo energetyczne (Energy
Security) US nr 242 z dn. 20.12.2017r.

bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal
Security)
US UW nr 242
z dn. 20.12.2017r.

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

zarządzanie kryzysowe (Crisis
Management) US nr 242 z dn.
20.12.2017r.

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

Graduate Programme in Security
Studies (bezpieczeństwo wewnętrzne)

3

+

+

+

-

2

+

+

+

-

2

+

+

+

-

2

+

-

-

+

US nr 242 z dn. 20.12.2017r.

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

politologia (Political Science)
US UW nr 572 z 18.05.2016 r.

politologia (Political Science)
US UW nr 572 z 18.05.2016 r.

politologia (Political Science)
US UW nr 498 z 20.04.2016 r.

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

+

-

Undergraduate Programme in Political
Science (politologia)
obszar nauk społecznych
US UW nr 571 z 18.05.2016 r. od
roku akad. 2017/2018

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

+ (specjalność
w jęz. ang.)

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

+

-

+

-

+

-

nie ma

infobrokreing polityczny (Political
Infobrokering)
US UW
nr 497 z 20.04.2016 r. od roku akad.
2016/2017, US nr 242 z dn. 2017r.

obszar nauk społecznych

analiza i doradztwo polityczne
(Analysis and Policy Advise) US nr
242 z dn. 20.12.2017r.
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Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

marketing polityczny (Political
Marketing)US nr 242 z dn.
20.12.2017r.

+

-

+

-

administracja publiczna (Public
Administration) US nr 242 z dn.
20.12.2017r.

+

-

+

-

Graduate Programme in Political
Science (politologia) US nr 238 z dn.
20.12.2017r.

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

politologia (Political Science) US nr 242
z dn. 20.12.2017r.

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

Instytut Nauk Politycznych (Institute
of Political Science)

Instytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

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

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

studia euroazjatyckie (Eurasian Studies)
US nr 242 z dn. 20.12.2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

europeistyka-integracja europejska
(European Studies-European
Integration)
od roku akad.
2016/2017
US UW nr 492
z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

+

-

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

+

-

3

praca w instytucjach UE (Employment
in EU Institution)
US UW
nr 495 z 20.04.2016 r.
Instytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

europeistyka-integracja europejska
(European Studies-European
Integration)
od roku akad.2016/2017
US UW nr 494 z 20.04.2016 r.
fundusze UE i przedsiębiorczość (EU
Funds and Enterpreneurship) US UW
nr 495 z 20.04.2016 r.
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marketing europejski (European
Marketing) US UW nr 88 z dnia 26
kwietnia 2017r.

Instytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

europeistyka-integracja europejska
fundusze Unii Europejskiej (UE Funds
(European Studies-European
obszar nauk społecznych
) US UW nr 88 z dnia 26 kwietnia
Integration)
US UW
2017r.
nr 87 z dnia 26 kwietnia 2017r.

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

+

-

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

+

+

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

EU Diplomacy (dyplomacja UE) US
UW nr 145 z dn. 24. 05.2017r.

Instytut Europeistyki (Institute
of European Studies)

European Administration (administracja
EU Funds and Programmes (fundusze
europejska) US UW nr 145 z dn. 24.
i programy UE) US UW nr 145 z dn. obszar nauk społecznych
05.2017r. (studia prowadzone w
24. 05.2017r.
języku angielskim)

European Affairs Management
(zarządzanie sprawami europejskimi)
US UW nr 145 z dn. 24. 05.2017r.

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

organizowanie rynku pracy
(Organization of Labour Market)
US UW nr 498 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

-

-

polityka społeczna (Social Policy)
US UW nr 498 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-
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Instytut Polityki Społecznej (Institute
of Social Policy)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

polityka społeczna (Social Policy)
US UW nr 109 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

stosunki międzynarodowe (International
Relations)
US UW
nr 498 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

+

-

bezpieczeństwo i studia strategiczne
(Security and Strategic Studies) US
UW nr 242 z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

dyplomacja współczesna
(Contemporary Diplomacy) US UW nr
242 z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
(External Relations of the European
Union) US UW nr 242 z dn.
20.12.2017r.

+

-

-

-

+

-

-

-

studia pozaeuropejskie (NonEuropean Studies) US UW nr 242 z
dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

studia azjatyckie (Asia Studies) US
UW nr 242 z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

stosunki międzynarodowe (International międzynarodowa polityka handlowa
Relations)
US UW (International Trade Policy) US UW nr obszar nauk społecznych
nr 242 z dn. 20.12.2017r.
242 z dn. 20.12.2017r.

23

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

biznes i polityka Indii (Business and
Politics of India) US UW nr 242 z dn.
20.12.2017r.

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

Instytut Stosunków Międzynarodowych
(Institute
of International Relations)

+

-

-

-

Undergraduate Programme in
International Relations
(stosunki
międzynarodowe -perspektywa
europejska)
US UW nr 498 z
20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

+

Graduate Programme in International
Relations (stosunki międzynarodowe) US
nr 242 z dn. 20.12.2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

+

studia filologiczno-kulturoznawcze
(Foreign Language and Cultural
Studies) US nr 614 z dn. 29.06.2016

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

anglistyka (English Studies) US nr 244
z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

romanistyka (French Studies) US nr
244 z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

iberystyka (hiszpański) [Iberian
Studies (Spanish)} US nr 244 z dn.
20.12.2017r.

+

-

-

-

Wydział Neofilologii (Faculty of
Philologhy)

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

studia filologiczno-kulturoznawcze
(Foreign Language and Cultural
Studies) US nr 244 z dn. 20.12.2017r.

obszar nauk
humanistycznych

24

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

studia filologiczno-kulturoznawcze
(Foreign Language and Cultural
Studies) US nr 244 z dn. 20.12.2017r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

iberystyka (portugalski) [Iberian
Studies (Portuguese)] US nr 244 z dn.
20.12.2017r.

+

-

-

-

italianistyka (Italian Studies) US nr 244
z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

germanistyka (German Studies) US nr
244 z dn. 20.12.2017r.

+

-

-

-

filologia angielska (English Studies)
US UW nr 520 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

Instytut Anglistyki (Institute
of English Studies)

filologia angielska (English Studies)
US UW nr 111 z dnia 26 kwietnia 2017r.
(studia w języku angielskim)

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

+

+

+

Instytut Romanistyki (Institute
of French Studies)

filologia romańska (French Studies)
US UW nr 520 z 20.04.2016 r. oraz US
UW nr 111 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

+

-

-

Instytut Romanistyki (Institute
of French Studies)

filologia romańska (French Studies)
US UW nr 111 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

+

-

obszarn nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

4

+

-

-

-

filologia ugrofińska - język węgierski
(Finno-Ugrian Philology - Hungarian
Language)
Katedra Hungarystyki (Department
of Hungarian Studies)

filologia ugrofińska (Finno-Ugrian
Philology)
US UW nr 520 z 20.04.2016 r.
filologia ugrofińska - język fiński (FinnoUgrian Philology - Finnish Language)
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filologia ugrofińska-język węgierski
(Finno-Ugrian Philology-Hungarian
Language) US nr 244 z dn.
20.12.2017r.
Katedra Hungarystyki (Department
of Hungarian Studies)

filologia ugrofińska (Finno-Ugrian
Philology) US nr 244 z dn. 20.12.2017r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

+

-

-

-

+

-

-

-

1,5 (3
smestry)

filologia ugrofińska-język fiński (FinnoUgrian Philology-Finnish Language)
US nr 244 z dn. 20.12.2017r.

Katedra Italianistyki (Department
of Italian Studies)

filologia włoska (Italian Studies)
US UW nr 520 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

+

-

-

Katedra Italianistyki (Department
of Italian Studies)

filologia włoska (Italian Studies)
US UW nr 111 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

germanistyka (German Studies)
US UW nr 520 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

germanistyka (German Studies)
US UW nr 111 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

+

-

germanistyka (German Studies)
US UW nr 266 z dnia 24 stycznia 2018r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

+

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

+

-

-

+

+

-

-

Instytut Germanistyki (Institute
of German Studies)

Instytut Germanistyki (Institute
of German Studies)

Instytut Germanistyki (Institute
of German Studies)

hiszpańska
(Hispanic Studies)
Instytut Studiów Iberyjskich i
Iberoamerykańskich (Institute of Iber and
IberoAmerican Studies)

iberystyka
(Spanish, Portuguese and Latin
American Studies)
US UW nr 520 z 20.04.2016 r. zm. US
nr 40 z dn. 21.12.2016
portugalska

(Portuguese
Studies)

portugalska (Portuguese) US nr 244 z
dn. 20.12.2017r.
Instytut Studiów Iberyjskich i
Iberoamerykańskich (Institute of Iber and filologia iberyjska (Iberian Philology) US
nr 244 z dn. 20.12.2017r.
IberoAmerican Studies)

obszar nauk 26
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

Instytut Studiów Iberyjskich i
Iberoamerykańskich (Institute of Iber and filologia iberyjska (Iberian Philology) US
nr 244 z dn. 20.12.2017r.
IberoAmerican Studies)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

hiszpańska (Spanish) US nr 244 z dn.
20.12.2017r.

+

+

-

-

Wydział Orientalistyczny (Faculty of
Oriental Studies)

orientalistyka (Oriental Studies)
US UW nr 608 z 29.06.2016 r.

afrykanistyka (African Studies),
arabistyka (Arabic Studies),
egiptologia (Egyptology), hebraistyka
(Hebrew Studies), indologia (Indian
Studies), iranistyka (Iranian Studies),
japonistyka (Japanese Studies),
koreanistyka (Korean Studies), kultura
Wschodu Starożytnego - asyriologia
(Culture of Ancient Near East Assyriology), kultura Wschodu
Starożytnego - hetytologia (Culture of
Ancient Near East - Hittytology),
mongolistyka i tybetologia (Mongolian
and Tibetan Studies), sinologia
(Chinese Studies), turkologia (Turkish
Studies)
US
UW nr 607 z 29.06.2016 r.

Wydział Orientalistyczny (Faculty of
Oriental Studies)

orientalistyka (Oriental Studies)
US UW nr 608 z 29.06.2016 r.

arabistyka (Arabic Studies),
japonistyka (Japanese Studies),
koreanistyka (Korean Studies),
sinologia (Chinese Studies)
US UW nr 607 z 29.06.2016 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

-

+

-

-

orientalistyka (Oriental Studies)
US UW nr 608 z 29.06.2016 r.

afrykanistyka (African Studies),
arabistyka (Arabic Studies),
egiptologia (Egyptology), hebraistyka
(Hebrew Studies), indologia (Indian
Studies), iranistyka (Iranian Studies),
japonistyka (Japanese Studies),
koreanistyka (Korean Studies), kultura
Wschodu Starożytnego - asyriologia
(Culture of Ancient Near East Assyriology), kultura Wschodu
Starożytnego - hetytologia (Culture of
Ancient Near East - Hittytology),
mongolistyka i tybetologia (Mongolian
and Tibetan Studies), sinologia
(Chinese Studies), turkologia (Turkish
Studies)
US
UW nr 204 z dn. 22.11.217

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

20182019

2

+

-

-

-

Wydział Orientalistyczny (Faculty of
Oriental Studies)

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

27

Wydział Orientalistyczny (Faculty of
Oriental Studies)

orientalistyka (Oriental Studies)
US UW nr 608 z 29.06.2016 r.

japonistyka (Japanese Studies),
sinologia (Chinese Studies)
US UW nr 204 z dn. 22.11.2017 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

-

+

-

-

Studium Europy Wschodniej (The Centre
for East European Studies)

studia wschodnie (Eastern Studies)
US UW nr 608 z 29.06.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

drugiego
stopnia

praktyczny

2016/2017

2

+

-

-

-

Studium Europy Wschodniej (The Centre
studia wschodnie (Eastern Studies)
US UW nr 113 z dnia 26 kwietnia 2017r.
for East European Studies)

English for Young Learners and CLIL
(wczesne nauczanie języka i
zintegrowane nauczanie
przedmiotowo-językowe)
US UW nr 526 z 20.04.2016 r.
Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

Graduate Programme in Teaching
English to Young Learners (język
angielski we wczesnym nauczaniu
dwujęzycznym)
US UW nr 527 z 20.04.2016 r.

English for Young Learners,CLIL and
Early Education (wczesne nauczanie
języka z integracją językowoprzedmiotową oraz edukacja
przedszkolna i wczesnoszkolna)
US UW nr 526 z 20.04.2016 r.

andragogika - organizacja eukacj
dorosłych (Adult Education Organizing Teaching for Adults)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

28

animacja kultury i edukacja
nieformalna (Culture Animation and
Non-formal Eductaion)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

pedagogika (Education)
US UW nr 522 z 20.04.2016 r.

pedagogika rewalidacyjna:
wspomaganie rozwoju i terapia osób
niepełnosprawnych (Revalidation
Pedagogy: Support and Therapy of
People with Disabilities)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

pomoc społeczno-wychowawcza
dziecku i rodzinie (Socio-Educational
Child and Family Assistance)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

andragogika - edukacja pozaformalna
dorosłych - prowadzenie szkoleń
(Adult Education-Organizing and
Conducting Trainings) US UW nr 524
z 20.04.2016 r.

andragogika - doradztwo zawodowe i
edukacyjne dorosłych (Adult
Education - Adult Career and
Education Counseling)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

edukacja artystyczna i medialna (Art
and Media Education)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

29

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

+

-

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika (Education)
UW nr 527 z 20.04.2016 r.

animator kultury i doradca edukacyjnozawodowy w społeczeństwie
wielokulturowym (Cultural Animator
and Education - Vocational Advisor in
Multicultural Society)
US
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

+

-

obszarn nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

+

-

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych

drugiego
stopnia

praktyczny

2016/2017

2

+

-

+

-

integracja i inkluzja społecznoedukacyjna (Socioeducation Aspects
of Integration and Inclusion)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

polityka oświatowa - menadżer
oświaty
(Education Policy
- Education Manager)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

studia nad dzieckiem i rodziną (Child
and Family Studies)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

transdyscyplinarne studia nad kulturą i
edukacją (Transdisciplinary Studies of
Culture and Education)
US UW nr 524 z 20.04.2016 r.

edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna (Pre-school and
Lower Primary Education)
US UW nr 527 z 20.04.2016 r.
Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika małego dziecka
(Earl
Child Education)
US UW nr 527 z 20.04.2016 r.

edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna z wczesnym
nauczaniem języka angielskiego (Preschool Elementary Education and
Early English Learning)
US UW nr 527 z 20.04.2016 r.
pedagogika przedszkolna i
pedagogika wczesnoszkolna (PreSchool and Lower Primary School
Education)
US UW nr
525 z 20.04.2016 r.

Wydział Pedagogiczny (Faculty of
Education)

pedagogika nauczycielska
pedagogika przedszkolna i
(Teacher Education)
US UW pedagogika wczesnoszkolna z terapią
nr 527 z 20.04.2016 r.
pedagogiczną (Early Childhood
Education and Pedagogical Therapy)
US UW nr 525 z 20.04.2016 r.
wczesne nauczanie języka
angielskiego
(Early
English Learning)
US
UW nr 525 z 20.04.2016 r.
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Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

filologia bałtycka (Baltic Philology)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

lituanistyka i lettonistyka (Lithuanian
and Latvian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

filologia bałtycka (Baltic Philology)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

lituanistyka i lettonistyka (Lithuanian
and Latvian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

filologia klasyczna i studia
śródziemnomorskie (Classics)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

filologia klasyczna (Classical
Philology)

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

filologia klasyczna i studia
śródziemnomorskie (Classics)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

filologia klasyczna (Classical
Philology)

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

+

-

Katedra Językoznawstwa Ogólnego,
Wschodnioazjatyckiego Porównawczego
i Bałtystyki (Department of General
Linguistics, East Asian Comparative
Linguistics and Baltic Studies)

Instytut Filologii Klasycznej (Institute
of Classical Studies)

literatura i kultura polska w
perspektywie europejskiej i światowej
(Polish Literature and Culture in the
European and Mundial Perspective)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

filologia polska (Polish Philology)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

literaturoznawczo-językoznawcza
(Literary Studies and Linguistics)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
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Wydział Polonistyki (Faculty
of Polish Studies)

filologia polska (Polish Philology)
US UW nr 206 z dn. 22.11.2017 r.

język-literatura-kultura (LanguageLiterature-Culture) US UW nr 206 z
dn. 22.11.2017 r.

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

+

-

kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
(Science of Culture)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
(Science of Culture)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

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

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

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

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

Instytut Kultury Polskiej (Institute
of Polish Culture)

logopedia ogólna (General Speech
Therapy)
US UW nr 529 z 20.04.2016 r.
Instytut Polonistyki Stosowanej (Institute
of Applied Polish Studies)

logopedia ogólna i kliniczna (General
and Clinical Speech Therapy)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

logopedia ogólna i kliniczna (General
Instytut Polonistyki Stosowanej (Institute
and Clinical Speech Therapy)
of Applied Polish Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

logopedia szkolna i dydaktyka
polonistyczna (Speech Therapy in
School and Didactics of Polish
Language)
US UW nr 529 z 20.04.2016 r.

nie ma

bohemistyka (Czech Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

słowacystyka
(Slovak
Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
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Instytut Slawistyki Zachodniej i
Południowej (Institute of Western
and Southern Slavica Studies)

slawistyka (Slavic Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
humanistycznych

serbistyka (Serbian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
Instytut Slawistyki Zachodniej i
Południowej (Institute of Western
and Southern Slavica Studies)

slawistyka (Slavic Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

obszar nauk
humanistycznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

-

-

obszar nauk
humanistycznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

kroatystyka (Croatian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

słowenistyka (Slovenian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

bułgarystyka (Bulgarian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

bohemistyka (Czech Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

słowacystyka
(Slovak
Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

serbistyka (Serbian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
Instytut Slawistyki Zachodniej i
Południowej (Institute of Western
and Southern Slavica Studies)

slawistyka (Slavic Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
kroatystyka (Croatian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

słowenistyka (Slovenian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.

bułgarystyka (Bulgarian Studies)
US UW nr 530 z 20.04.2016 r.
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Wydział Prawa i Administracji (Faculty of
Law and Administration)

prawo (Law) US UW nr 115 z dnia 26
kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

jednolite mgr

ogólnoakademicki

2017/2018

5

+

+

-

-

administracja (Administration Studies)
US UW nr 115 z dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

-

-

+

-

administracja (Administration Studies)
US UW nr 208 z dn. 22.11.2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

3

-

-

+

-

prawo finansowe i skarbowość (Finance
Law and Finances) US nr 246 z dn.
20.12.2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

-

+

-

-

nie ma

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

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

+

nie ma

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

jednolite mgr

ogólnoakademicki

2016/2017

5

+

+

-

+

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

3

-

-

+

-

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of
Law and Administration)

Wydział Prawa i Administracji (Faculty of
Law and Administration)

Wydział Prawa i Administracji wspólnie z
Wydziałem Nauk Poltycznych i Studiów
Międzynarodowych (Faculty of Law and
Administration jointly with Faculty of
Political Science)
and International Studies)

Humanitarian Action (pomoc
humanitarna) US nr 212 z dn.
22.11.2017 r.

Wydział Psychologii (Faculty of
Psychology)

psychologia (Psychology) US nr 532 z
20.04.2016 oraz US UW nr 117 z dnia
26 kwietnia 2017r. (studia prowadzone
w języku polskim i angielskim)

Wydział Psychologii (Faculty of
Psychology)

stosowana psychologia zwierząt
(Applied Animal Psychology) US nr 187
z dn. 22.11.2017 r.

nie ma

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk przyrodniczych,
obszar nauk rolniczych,
leśnych i weterynaryjnych

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

kognitywistyka (Cognitive Science)
US UW nr 537 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych,
obszar nauk ścisłych
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Wydział Psychologii z Wydziałem Filozofii
kognitywistyka (Cognitive Science)
i Socjologii (Faculty of Psychology jointly
US UW nr 539 z 20.04.2016 r. oraz US
with Faculty of Philosophy and
UW nr 119 z dnia 26 kwietnia 2017r.
Sociology)

nie ma

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

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

2

+

-

-

-

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji

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

praca socjalna (Social Work)
US UW nr 610 z 29.06.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

+

-

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

profilaktyka społeczna i resocjalizacja
(Social Prevention and Resocialisation)
US UW nr 610 z 29.06.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

+

+

-

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

profilaktyka społeczna i resocjalizacja
(Social Prevention and Resocialisation)
US UW nr 181 z dn. 18.10.2017 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

+

-

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

kryminologia (Cryminology) US UW nr
210 z dn. 22.11.2017

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

+

-

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
(Institute of Applied Social Sciences)

socjologia stosowana i antropologia
społeczna (Applied Sociology and
Social Anthropology)
US UW nr 610 z 29.06.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

3

+

-

+

-

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
(Institute of Applied Social Sciences)

socjologia stosowana i antropologia
społeczna (Applied Sociology and
Social Anthropology)
US UW nr 248 z dn. 20.12.2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

+

-
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Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
(Finance, Accounting and Insurance)
US UW nr 535 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

zarządzanie instytucjami finansowymi
(Management of Financial Institutions)
US UW nr 250 z dn. 20.12.2017r.

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
(Finance, Accounting and Insurance)
US UW nr 250 z dn. 20.12.2017r.

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

3

+

+

+

-

2

+

+

+

-

2

+

+

+

-

2018/2019

finanse przedsiębiorstw i
rachunkowość (Corporate Finance
and Accounting ) US UW nr 250 z dn.
20.12.2017r.

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

International Business Program
(zarządzanie międzynarodowe) US nr
250 z dn. 20.12.2017r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

zarządzanie (Management)
US UW nr 535 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

+

+

-

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

zarządzanie (Management)
US UW nr 535 z 20.04.2016 r.

międzykierunkowe studia
ekonomiczno-menadżerskie (Double
Degree Program in Economics and
Management)
US UW nr 534 z 20.04.2016 r.

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

e-biznes (E - business) US UW nr 250
z 20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

marketing (Marketing) US UW nr 250
z 20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

36

Wydział Zarządzania (Faculty of
Management)

zarządzanie w ochronie zdrowia
(Health Care Management ) US UW
nr 250 z 20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

zarządzanie publiczne (Public
Management) US UW nr 250 z
20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

zarządzanie sprzedażą (Sales Force
Management) US UW nr 250 z
20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

doradztwo organizacyjne (Business
Consulting) US UW nr 250 z
20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

przedsiębiorczość (Enterpreneurship)
US UW nr 250 z 20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

rozwój potencjału społecznego (Social
Potential Development) US UW nr
250 z 20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

zarządzanie organizacją (Organization
Management) US UW nr 250 z
20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

zarządzanie międzynarodowe
(International Management) US UW nr
250 z 20.12.2017 r.

2

+

+

+

-

zarządzanie (Management)
US UW nr 250 z 20.12.2017 r.

obszar nauk społecznych

specjalność główna: nauczanie języka
angielskiego specjalność dodatkowa:
nauczanie języka francuskiego lub
nauczanie języka niemieckiego lub
nauczanie przedmiotu "historia i
społeczeństwo" (first subject - English
Language Teaching, secondary
subject - French Language Teaching,
German Language Teaching or
History and Civic Education)
US UW nr 551 z 20.04.2016 r.
37

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

specjalność główna: nauczanie języka
francuskiego specjalność dodatkowa:
nauczanie języka angielskiego lub
nauczanie języka niemieckiego lub
nauczanie przedmiotu "historia i
Centrum Kształcenia Nauczycieli
nauczanie języków obcych (Teaching społeczeństwo" (first subject - French
obszar nauk
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Language Teaching, secondary
Foreign Languages)
US
humanistycznych, obszar
(Centre for Foreign Language Teacher
subject - English Language Teaching,
UW nr 551 z 20.04.2016 r.
nauk społecznych
Training and European Education)
German Language Teaching or
History and Civic Education)
US UW nr 551 z 20.04.2016 r.

pierwszego
stopnia

praktyczny

2016/2017

3

+

-

+

-

specjalność główna: nauczanie języka
niemieckiego specjalność dodatkowa:
nauczanie języka angielskiego lub
nauczanie języka francuskiego lub
nauczanie przedmiotu "historia i
społeczeństwo" (first subject - German
Language Teaching, secondary
subject - English Language Teaching,
French Language Teaching or History
and Civic Education)
US UW nr 551 z 20.04.2016 r.

Centrum Europejskie (Centre for Europe)

europeistyka-studia europejskie
(European Studies) (US UW nr 214 z
dn. 22.11.2017)

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

3

+

-

-

-

Centrum Europejskie (Centre for Europe)

europeistyka-studia europejskie
(European Studies) (US UW nr 214 z
dn. 22.11.2017)

nie ma

obszar nauk
humanistycznych, obszar
nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

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

kryminalistyka i nauki sądowe (Forensic
Science Programme) US UW nr 92 z
dnia 26 kwietnia 2017r.

nie ma

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

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
(Centre for Studies in Local Government
and Development) [Wydział Nauk
Politycznych i Studiów
Międzynarodowych wspólnie z
Wydziałem Prawa i Administracji]

samorząd terytorialny i polityka
regionalna (Local Government and
Regional Policy)
US UW nr 553 z 20.04.2016 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

+

-

-

Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
(Centre for Studies in Local Government
and Development) [Wydział Nauk
Politycznych i Studiów
Międzynarodowych wspólnie z
Wydziałem Prawa i Administracji]

samorząd terytorialny i polityka
regionalna (Local Government and
Regional Policy)
US UW nr 218 z 22.11.2017 r.

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

-

-

+

-

3

+

-

-

-

drugiego
stopnia

2

+

-

+

-

pierwszego
stopnia

3

+

+

-

-

2

+

-

-

-

Instytut Ameryk i Europy (Institute of
Americas and Europe)

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

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

studia amerykanistyczne (American
Studies)
US UW nr 558
z 20.04.2016 r.

kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i
obszar nauk
Karaibów (Latin American and
humanistycznych, obszar
Caribbean Studies)
nauk społecznych

społeczeństwo i kultura Stanów
Zjednoczonych (U.S. Society and
Culture)
US
UW nr 557 z 20.04.2016 r.
studia amerykanistyczne (American
Studies)
US UW nr 558
z 20.04.2016 r.

ogólnoakademicki

obszar nauk
społecznych, obszar
nauk humanistycznych
społeczeństwo i kultura Stanów
Zjednoczonych (U.S. Society and
Culture)
US
UW nr 557 z 20.04.2016 r.

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia

39

2016/2017

2016/2017

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

gospodarka przestrzenna (Spatial
Development)
US UW
nr 216 z dn. 22.11.2017

nie ma

obszar nauk społecznych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2018/2019

2

+

-

-

-

Uniwersyteckie Centrum Badań nad
międzywydziłowe studia ochrony
Środowiskiem Przyrodniczym
środowiska ( Interdiscyplinary Studies in
i Zrównoważonym Rozwojem (Wydział
Environmental Protection) od
Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki,
24.01.2018 US nr 263 z dn. 24.01.2018
Wydział Geografii i Studiów
ochrona środowiska (Environmental
Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział
Protection)
US UW nr 555 z
Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i
20.04.2016 r.
Administracji] od 1 stycznia 2018 roku

nie ma

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych

pierwszego
stopnia

ogólnoakademicki

2016/2017

3

+

-

-

-

Uniwersyteckie Centrum Badań nad
międzywydziłowe studia ochrony
Środowiskiem Przyrodniczym
środowiska ( Interdiscyplinary Studies in
i Zrównoważonym Rozwojem (Wydział
Environmental Protection) od
Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki,
24.01.2018 US nr 263 z dn. 24.01.2018
Wydział Geografii i Studiów
ochrona środowiska (Environmental
Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział
Protection)
US UW nr 555 z
Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i
20.04.2016 r.
Administracji] od 1 stycznia 2018 roku

nie ma

obszar nauk ścisłych,
obszar nauk
przyrodniczych

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

2017/2018

2

+

-

-

-

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

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
techniczne

drugiego
stopnia

praktyczny

2016/2017

1,5

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

pierwszego
stopnia
Kolegium Międzyobszarowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i indywidualne studia międzyobszarowe w
Społecznych UW
obszarach nauk humanistycznych i nauk
(MISH)
społecznych (Individual Inter-area
(College of Inter-Faculty Individual Studies
Studies and Social Sciences)
in the Humanities) Zarządzenie Rektora UW
Zarządzenie Rektiora UW z dnia
nr 16 z 19.03.2013 r.
19.03.2013 r./ US nr 200 z dnia
19.03.2014

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

indywidualne studia międzyobszarowe w
obszarach nauk ścisłych, nauk
przyrodniczych i nauk społecznych
(Individual Inter-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
Zarządzenie nr 59 Rektora z dnia 13
lipca 2017 roku

nie ma

nie ma

w ramach obszarów
kształcenia: nauki
humanistyczne i nauki
społeczne

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

40

3

ogólnoakademicki

zgodnie z kierunkami
składowymi

drugiego
stopnia

2

jednolite mgr

5

pierwszego
stopnia

3

drugiego
stopnia

ogólnoakademicki

zgodnie z kierunkami
składowymi

2

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

Rektora UW z dnia 02.04.2013 r./ US nr
200 z dn. 19 marca 2014
Zarządzenie nr 59 Rektora z dnia 13
lipca 2017 roku

składowymi

społeczne i nauki
humanistyczne

jednolite mgr
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5

