REKRUTACJA 2019/20
FILOLOGIA NOWOGRECKA
STUDIA I STOPNIA
www.al.uw.edu.pl/psh/

KROK 1
Zarejestruj się na
stronie
www.irk.uw.edu.pl

rekrutacja_fn@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

KROK 2

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S1-FLNG

Weź udział
w kwalifikacji



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



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



Jeżeli zostałeś
rekrutacyjnej.



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.

KROK 3
Sprawdź wyniki
rekrutacji

KROK 4
Złóż wymagane
dokumenty

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

zakwalifikowany

na studia,

złóż

dokumenty

do komisji

KALENDARZ REKRUTACJI
Tura
rejestracji

Tura lipcowa

Początek rejestracji

05.06.2019

Koniec rejestracji i
wnoszenia opłat

5.07.2019

Ogłoszenie wyników

19.07.2019

Przyjmowanie
dokumentów
I tura
22–24.07.2019
II tura* 25-26 lipca 2019
III tura* 29-30 lipca 2019

Tura wrześniowa*
* 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"
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69 / ul. Dobra 72
Sekretarz komisji rekrutacyjnej: dr Violetta Rączewska

filologia nowogrecka
Studia I stopnia, stacjonarne, o profilu ogólnoakademickim

Studenci filologii nowogreckiej zostają wprowadzeni do pracy translatorskiej i badawczej pod
kierunkiem wykładowcy. Absolwenci są gotowi do kontynuowania studiów w zakresie filologicznym, a
w szczególności literaturoznawczym.
Absolwenci filologii nowogreckiej znajdują pracę w różnych sektorach rynku:
w dyplomacji, bankowości, turystyce i handlu, w sytuacji nasilających się
kontaktów turystyczno-handlowych między Grecją a Polską. Są ponadto
przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących
do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę
rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych
na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja
śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest
tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

