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ARTES LIBERALES
STUDIA II STOPNIA
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KROK 1
Zarejestruj się
na stronie

www.irk.uw.edu.pl
KROK 2
Weź udział
w kwalifikaci

rekrutacja_class@al.uw.edu.pl

1.
2.
3.
4.
5.

Załóż osobiste konto rejestracyjne
Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty
Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów
Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek
Dokonaj opłaty rekrutacyjnej



Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdują
się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w zakładce
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-AL



W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z komisją
rekrutacyjną Wydziału “Artes Liberales” rekrutacja_al@al.uw.edu.pl



Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta
rejestracyjne w systemie IRK.

KROK 3
Sprawdź wyniki
rekrutacji

KROK 4
Złóż wymagane
dokumenty

 Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji
rekrutacyjnej.


KROK 5
Zapoznaj się
z informacją w sprawie
przyjęcia na studia / odbierz
decyzję



Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę
studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie
rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy
dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na
studia.
Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o
odmowie przyjęcia na studia.

KALENDARZ REKRUTACJI
Tura

Początek

rejestracji

rejestracji

Tura
lipcowa
Tura
wrześniowa**

Koniec
rejestracji
i wnoszenia
opłat

Rozmowa

Ogłoszenie

Przyjmowanie

kompetencyjna

wyników

dokumentów*

05.06.2019

18.07.2019

24.07.2019

I tura 25, 26, 29.07.2019
25.07.2019 II tura* 30-31.07. 2019
III tura* 1.08.2019

12.08.2019

18.09.2019

24.09.2019

25.09.2019

I termin 25, 26, 27.09.2019
II termin* 30.09.2019

* kolejne tury będą uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednim terminie
** wrześniowa tura rejestracji zostanie uruchomiona w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w turze lipcowej

WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”, KOLEGIUM ARTES LIBERALES
ul. Dobra 72 (Biała Willa), 00-312 Warszawa
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: dr Violetta Rączewska

REKRUTACJA 2019/2020
artes liberales
Studia II stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim
Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów
interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów.
Program kształcenia umożliwia indywidualną kompozycję planu studiów. Ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do
wyboru. Ważnym celem kierunku jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu
seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór
jednej ze ścieżek kształcenia.
W ramach studiów II stopnia na kierunku artes liberales realizowane są cztery ścieżki kształcenia:

–
–
–
–

ścieżka humanistyczno-społeczna
ścieżka humanistyczno-przyrodnicza
ścieżka społeczno-przyrodnicza
Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

Problematyka zajęć w obrębie poszczególnych ścieżek obejmuje między innymi:

Ścieżka społeczno-przyrodnicza

Ścieżka humanistyczno-społeczna
– Jednostki a społeczeństwo
– hermeneutyczne i socjologiczne aspekty dzieł
kultury i sztuki

– antropologiczny i społeczny wymiar praktyk
–
–
–
–

kulturowych
refleksja o sztuce i literaturze oraz działania
performatywne
aktywne uczestnictwo w kulturze
metody analizy i interpretacji tekstów kultury
dzieło sztuki w kulturze

Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza

–
–
–
–
–

różnorodność biologiczna i kulturowa
animal studies
etologia ludzi i zwierząt
etyczne aspekty ekologii
filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań
naukowych, w tym biologicznych
– sztuka ludzi i zwierząt

–
–
–
–
–
–
–

społeczne aspekty ekologii
zróżnicowanie społeczne i biologiczne
rozumienie granicy pomiędzy badaniami
społecznymi i przyrodniczymi
nauki społeczne pomiędzy humanistyką i
przyrodoznawstwem
społeczne i biologiczne aspekty płci
ewolucja biologiczna a dzieje społeczeństw
zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne

Cultural and Intellectual History Between East and
West (Między Wschodem a Zachodem- historia
kultury i myśli)

–
–
–
–

historia kultury
historia myśli
hermeneutyka tekstów kultury
różnorodność europejskich tradycji
akademickich
– akademickie użycie języka obcego

Zasady wyboru ścieżek kształcenia
Dyskutowany na rozmowie kwalifikacyjnej temat związany z sygnalizowanym w zasadach rekrutacji modułem jest
podstawą kwalifikacji na studia. Dalsze rozwijanie i poszerzanie zainteresowań studentów będzie się odbywało na jednej
z proponowanych ścieżek kształcenia: humanistyczno-społecznej, humanistyczno-przyrodniczej, społeczno-przyrodniczej
oraz Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli).
O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, kierując się własnymi zainteresowaniami, po rozpoczęciu nauki na
studiach II stopnia poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu
kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy

