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WPiA UW w liczbach

1808
Założenie Szkoły Prawa  

Księstwa Warszawskiego

4500
studentów wszystkich  
roczników WPiA UW

100 000
woluminów specjalistycznych 

książek i czasopism

7
szkół prawa  

obcego

250
pracowników naukowych,  

z czego 100 jest profesorami

12
samodzielnych  
pracowni, np.: 

   
Klinika Prawa, Centrum Pozasądowego 
Rozwiązywania Sporów, Centrum Prawa 

Kosmicznego, Centrum Promocji Polskich 
Nauk Prawnych

4
noblistów wśród  

absolwentów:

Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz,  
Leonid Hurwicz, Menachem Begin



    

WPiA UW  
w pigułce

Wydział Prawa i Administracji jest najstarszym wydzia-
łem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego działalność 
wiąże się z założeniem w 1808 roku Szkoły Prawa Księ-
stwa Warszawskiego, która już trzy lata później prze-
kształciła się w dwuwydziałową uczelnię: Szkołę Prawa  
i Administracji. 

Po roku 1989 Wydział zaczął efektywnie współkształto-
wać nową rzeczywistość, czego ważnym elementem stało 
się uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym.  
W latach dziewięćdziesiątych zaczęły powstawać pierw-
sze w Polsce ośrodki studiów prawa obcego działające 
jako Centrum Prawa: Angielskiego, Francuskiego, Nie-
mieckiego, Amerykańskiego, Włoskiego, Hiszpańskiego 
i Polskiego dla cudzoziemców. 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie-
go łączy ponad dwustuletnią tradycję z nowoczesnością, 
a pierwsze lokaty w rankingach potwierdzają najwyższy 
poziom nauczania. Decydując się na studia na WPiA UW, 
wybierasz nowoczesny i zgodny z europejskimi stan-
dardami program studiów, najnowszą i wszechstronną 
infrastrukturę oraz kontakt z wykładowcami będącymi 
najwybitniejszymi przedstawicielami zawodów prawni-
czych. Na Wydziale spotkasz znamienitych profesorów  
i wykładowców prawa, w tym cenionych praktyków:  
sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i pro-
kuratorów; wielu bardzo Ci znanych z życia publicznego. 

Studenci WPiA UW sami decydują o wyborze większości 
zajęć, co w połączeniu z możliwością studiów równole-
głych na UW oraz SGH, działalnością w licznych organiza-
cjach studenckich i kołach naukowych stwarza warunki 
do Twojego rozwoju. Wysoki poziom kształcenia potwier-
dzają coroczne wyniki postępowania rekrutacyjnego na 
aplikację oraz fakt, że nasi absolwenci są najbardziej po-
szukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Prawo na WPiA UW to wymarzony 
kierunek wielu maturzystów ze wzglę-
du na czołowe miejsca w rankingach 
oraz pozytywne opinie absolwentów. 
Po trzech latach spędzonych na Wy-
dziale jestem utwierdzona w prze-
konaniu, że gdybym miała dokonać 
wyboru kierunku studiów po raz ko-
lejny — wybrałabym tak samo. WPiA 
UW przoduje w zakresie oferowa-
nych możliwości, dotyczy to zarówno  
zdobywanej wiedzy, jak również kształ-
towania innych praktycznych umiejęt-
ności. Uważam, że to wykwalifikowana 
kadra oraz możliwość ułożenia indy-
widualnej siatki zajęć ma duży wpływ 
na jakość kształcenia i wysoką pozycję 
na listach rankingowych. 

Studiowanie na WPIA to nie tylko  
realizowanie obowiązkowych zajęć  
i zaliczanie kolejnych etapów studiów. 
Po trzech latach mogę z pewnością 
stwierdzić, że największym plusem 
tych studiów jest możliwość roz-
wijania swoich pasji i zainteresowań. 
Szkoły Prawa Obcego, studencki ruch 
naukowy, program Erasmus+ czy roz-
winięta samorządność studencka za-
równo na szczeblu wydziałowym jak  
i ogólnouniwersyteckim daje możli-
wość rozwoju w każdej sferze zainte-
resowań studentów. Wystarczy tylko 
chcieć, aby spełniać swoje marzenia, 
jednocześnie zdobywając wiedzę nie-
zbędną w życiu zawodowym.

Maria Najfeld, studentka III roku

,,



    

5

Absolwenci

Absolwenci WPiA UW pełnią i pełnili najważniejsze w kraju funkcje: Prezydenta RP, Premiera RP, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa 
UOKiK-u, ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytu-
cyjnego i wielu innych. Dołącz do tego grona! Z badań przeprowadzonych wśród naszych 
absolwentów wynika, że ukończenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie-
go daje ceniony na rynku pracy dyplom i bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.

prof. Małgorzata Gersdorf
pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

prof. Adam Strzembosz
pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

prof. Lech Kaczyński
Prezydent RP

prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent M. St. Warszawy

prof. Tadeusz Ereciński
Prezes Sądu Najwyższego

prof. Marek Safjan
Sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE

prof. Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Włodzimierz Cimoszewicz
Prezes Rady Ministrów

prof. Marek Zubik
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

prof. Michał Warciński
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

dr Cezary Stypułkowski
Prezes mBanku

Leonid Hurwicz
Laureat Nagrody Nobla z ekonomii
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Studenci WPiA UW w trakcie studiów mogą uczestniczyć 
w szeregu różnych wyjazdach zagranicznych, organizowa-
nych zarówno przez Wydział, jak i inne instytucje. Najwięk-
szą popularnością wśród studentów cieszą się wyjazdy 
w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy w ramach tego 
programu trwają jeden semestr lub cały rok akademicki. 
Obecnie WPiA UW posiada łącznie ponad 110 porozu-
mień Erasmus+, na podstawie których udział w programie 
może wziąć ponad 230 studentów! Oprócz programu Era-
smus+, studenci oraz absolwenci mogą korzystać z moż-
liwości, jakie dają umowy bilateralne zawarte pomiędzy 
WPiA UW a uczelniami na całym świecie.

Wymiany studenckie:

Erasmus+

Praktyki Erasmus

Współpraca z uniwersytetami w Chinach, Chile i USA:

China University of Political Science and Law

Universidad de Chile

University of Florida

Czy wiesz, że na WPiA UW 
istnieje siedem szkół prawa 
obcego, dzięki którym masz 
szansę poznać systemy pra-
wa poszczególnych państw?

Prawo amerykańskie 
wykładane przez profeso-
rów z Emory School of Law 
i GSU College of Law

Prawo brytyjskie 
wykładane przez wykła-
dowców z Cambridge  
University oraz innych  
angielskich uniwersytetów

Prawo francuskie 
wykładane przez francu-
skich profesorów i adwoka-
tów z Universite de Poitiers

Prawo niemieckie 
z Uniwersytetu Bonn

Prawo hiszpańskie 
wykładane przez naukow-
ców z Universidad de  
Castilla la Mancha (Cuenca)

Prawo włoskie 
wykładane przez profeso-
rów z Universita di Catania 
oraz Universita Sacro Cuore 
di Milano

Prawo chińskie 
wykładane przez chińskich 
profesorów, ekspertów  
z Europy i USA oraz pol-
skich praktyków działają-
cych na rynku chińskim

Szkoły prawa 
obcego Współpraca  

międzynarodowa



    

7

Ponad 210 lat tradycji 

I miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej*  
i rankingu Perspektywy 2020**

Najnowocześniejszy program nauczania prawa  
w Polsce

Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów  
i praktyków

Najbogatsza oferta wymiany międzynarodowej

Możliwość bezpłatnego korzystania z bogatej puli  
zajęć językowych i sportowych UW 

Ponad 70 kół naukowych, Samorząd Studencki, 
Akademicki Związek Sportowy UW

Otwarta droga w przyszłość!

Ponad 210 lat tradycji 

I miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej*  
i rankingu Perspektywy 2020**

Najnowocześniejszy program nauczania prawa  
w Polsce

Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów  
i praktyków

Najbogatsza oferta wymiany międzynarodowej

Możliwość bezpłatnego korzystania z bogatej puli  
zajęć językowych i sportowych UW 

Ponad 70 kół naukowych, Samorząd Studencki, 
Akademicki Związek Sportowy UW

Otwarta droga w przyszłość!

Dlaczego WPiA UW?
8 powodów, dla których  
powinieneś wybrać WPiA UW

* https://wpia.uw.edu.pl/uploads/media/5eeb2c3075632/xiv-ranking-wydzialow-prawa-wydanie-117-5270-18-
czerwca-2020-1.pdf?v1
** http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/prawo

https://wpia.uw.edu.pl/uploads/media/5eeb2c3075632/xiv-ranking-wydzialow-prawa-wydanie-117-5270-18-czerwca-2020-1.pdf?v1
https://wpia.uw.edu.pl/uploads/media/5eeb2c3075632/xiv-ranking-wydzialow-prawa-wydanie-117-5270-18-czerwca-2020-1.pdf?v1
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/prawo
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Co po WPiA UW?

Dziennikarstwo

NGO

Dyplomacja

Bankowość

Administracja

Polityka

Fundacje

Biznes

Kariera naukowaPR i marketing

Aplikacja
adwokat, prokurator, radca  
prawny, sędzia, komornik
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Prawo

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Czas trwania: 5 lat 

Forma studiów: stacjonarne | niestacjonarne

Prawo to kierunek, na którym odnajdzie się każdy ambitny i chcący rozwijać się człowiek. 
Elastyczny plan zajęć oraz egzaminów, a także najbogatsza na rynku oferta dydaktyczna 
umożliwiają studentom wszechstronny rozwój oraz łączenie studiów z hobby, drugim kie-
runkiem studiów czy pracą. 

Studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez praktyków, specjalistów z różnych 
dziedzin nauk prawnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego 
oraz osób prowadzących największe kancelarie radcowskie i adwokackie. Sposób nauczania  
w małych kilkudziesięcioosobowych grupach wykładowych (na wzór uczelni amerykań-
skich) oraz podczas nowatorskich kilkunastoosobowych warsztatów pozwala studentom 
zdobyć umiejętność kreatywnego rozumowania prawniczego i myślenia kategoriami praw-
nymi. Studenci rozwijają i doskonalą sztukę argumentacji i obrony własnego zdania; nabywają 
umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, wykorzystywania, łączenia  
i przekształcania rozmaitych instrumentów i konstrukcji prawnych.

Studenci układają plan samodzielnie, wybierając z puli te terminy zajęć, które najlepiej speł-
niają ich oczekiwania. W trakcie studiów student wybiera i realizuje bloki specjalizacyjne, na 
które składają się powiązane tematycznie wykłady. Bloki te student wybiera w zależności od 
tego, jaką ścieżką kariery prawniczej chciałby w przyszłości podążyć.

Studiowanie na WPiA UW pozwala posiąść nie tylko wiedzę, 
która jest przekazywana przez najlepszych dydaktyków w Pol-
sce, ale także rozwinąć swoje zainteresowania. Różnorodne koła 
naukowe i aktywnie działający samorząd studentów napędzają 
życie studenckie wydziału. Warto poza nauką rozszerzyć swój 
plan dnia i brać czynny udział w różnych organizacjach, ponie-
waż taka działalność nie tylko udoskonala nasze pasje i umięjęt-
ności, ale także daje nam szansę na nawiązanie wielu nowych 
znajomości i zdobyciu przyjaźni na całe życie.

Natalia Grębowiec, studentka prawa,,
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów  
z polską nową maturą (od roku 2005)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski Matematyka Jeden język 
obcy

(angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, 

włoski, rosyjski, 
portugalski, szwedzki, 

słowacki)

Do wyboru z:
Biologia, chemia, 

fizyka/fizyka 
i astronomia, 

informatyka, historia, 
WOS, geografia, język 

łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, 

język obcy*

Do wyboru z:
Biologia, chemia, 

fizyka/fizyka 
i astronomia, 

informatyka, historia, 
WOS, geografia, język 

łaciński i kultura 
antyczna, filozofia**

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1 poziom rozszerzony x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30%

*     Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

**   Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne.

Orientacyjny limit miejsc:              500 osób 
Liczba kandydatów na jedno miejsce w ubiegłym roku akademickim:        3,7 
Próg punktowy w ubiegłym roku akademickim:           71,75 
Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych:         60 pkt.

Nie przegap tych terminów!

Tura rekrutacji Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 05.07.2021 19.07.2021 20-22.07.2021
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język L1*

Matematyka Jeden 
język obcy 
nowożytny

Do wyboru z:
Biologia, chemia, 

fizyka, informatyka, 
historia, ekonomia, 
goeografia, łacina, 

filozofia, język obcy 
nowożytny**

Do wyboru z:
Biologia, chemia, 

fizyka, informatyka, 
historia, ekonomia, 
goeografia, łacina, 

filozofia***

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1 poziom rozszerzony x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30%

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
**    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.  
***  Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język A*  
albo  

Literature and 
performance*

Matematyka Jeden 
język obcy 
nowożytny

Do wyboru z:
Biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, historia, 

geografia, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 

polityka, psychologia, 
antropologia, 

łacina, język obcy 
nowożytny**

Do wyboru z:
Biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, historia, 

geografia, zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 

polityka, psychologia, 
antropologia***

poziom niższy (SL) x 0,6  
albo poziom wyższy (HL) x 1 poziom wyższy (HL) x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30%

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
**    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne.  
***  Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne.
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język oryginalny 
matury*

Matematyka Jeden 
język obcy 
nowożytny

Do wyboru z:
Biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 

geografia, historia, 
informatyka,  język 
łaciński i kultura 
antyczna, wiedza  
o społeczeństwie,  

polityka, ekonomia, 
zarządzanie, język 
obcy nowożytny**

Do wyboru z:
Biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 

geografia, historia, 
informatyka,  język 
łaciński i kultura 
antyczna, wiedza  
o społeczeństwie,  

polityka, ekonomia, 
zarządzanie***

waga = 15% waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 30%

*      Jeżeli język oryginalny matury jest równocześnie językiem obcym wymaganym w kolumnie 3,   
        dopuszcza się możliwość uwzględnienia dwukrotnie wyniku z tego języka. 

**    Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 

***  Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne.
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Studia niestacjonarne

WPiA UW przyjął unikalne w skali Polski rozwiązanie polegające na zrównaniu programu 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych? Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą 
w takich samych zajęciach, co ich koledzy ze studiów stacjonarnych, prowadzonych przez 
tę samą kadrę akademicką. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-
20:00. Każdy student samodzielnie układa grafik swoich zajęć, dzięki czemu ma możliwość 
pogodzenia pracy z nauka czy studiowania kilku kierunków jednocześnie.

Orientacyjny limit miejsc:                  500 osób

Opłata za rok studiów: 
Opłata jednorazowa:                   8 500 zł 
Opłata w trzech ratach:                   9 000 zł 
Opłata w ośmiu ratach:                   9 360 zł

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania:   30 pkt.

Nie przegap tych terminów!

Tura  
rekrutacji

Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 20.07.2021 29.07.2021 I termin: 30-31.07.2021,  
02-03.08.2021

W przypadku niewypełnie-
nia limitu miejsc:  

II termin: 04-05.08.2021

Kolejne terminy wyzna-
czone będą przez komisję 

rekrutacyjną

II tura 10.08.2021 13.09.2021 24.09.2021

I termin: 27-28.09.2021

W przypadku niewypełnie-
nia limitu miejsc:   

II termin: 29-30.09.2021

Czy wiesz, że...
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów  
z polską nową maturą (od roku 2005)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski Matematyka Jeden język obcy
(angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, 
szwedzki, słowacki)

poziom podstawowy x 0,6 albo poziom rozszerzony x 1

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język A*  
albo  

Literature and performance*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

poziom niższy (SL) x 0,6 albo poziom wyższy (HL) x 1

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język L1*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

poziom podstawowy x 0,6 albo poziom rozszerzony x 1

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język oryginalny matury*

Matematyka Jeden język obcy

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
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Administracja

Poziom kształcenia: I stopnia | II stopnia 
Czas trwania: 3 lata | 2 lata 

Forma studiów: stacjonarne | niestacjonarne (zaoczne)

 
Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy nie tylko w administracji publicznej 
– rządowej i samorządowej, lecz także w sektorze prywatnym w charakterze kompetentnego  
pracownika każdej struktury organizacyjnej. Przyszli administratywiści mają możliwość wy-
boru spośród specjalizacji związanych z zatrudnieniem w organizacjach pozarządowych, 
służbach mundurowych, a także z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Studia wprowadzają studentów w tajniki teorii dobrej administracji (teoria organizacji i za-
rządzania; nauka o administracji publicznej; sprawna administracja; zarządzanie sprawami 
publicznymi). Kształtują postawy aprobujące służebną wobec obywatela rolę administracji 
publicznej oraz postępowanie zgodnie z wymogami etyki zawodowej.

W toku studiów I stopnia student odbywa specjalnie przygotowane dla niego praktyki 
zawodowe, które organizowane są przez Wydział Prawa i Administracji UW. Studia II stopnia 
umożliwiają poszerzenie zdobytej już wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce.

Studiowanie administracji na WPiA UW nie przygotuje Cię do 
nudnej pracy urzędnika. Poznasz tutaj zasady funkcjonowania 
administracji, jej historię i wszystkie gałęzie prawa, których zna-
jomość przydaje się w życiu codziennym. Zdobędziesz także 
ważne w życiu zawodowym umiejętności miękkie! Dzięki temu 
możesz podjąć pracę w instytucjach europejskich, korporacjach 
czy organach samorządu terytorialnego.

Krzysztof Andrukowicz, student administracji,,
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów  
z polską nową maturą (od roku 2005)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski Matematyka Jeden język obcy
(angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, 
włoski, rosyjski, 

portugalski, szwedzki, 
słowacki)

Do wyboru z:
Biologia, chemia, fizyka/fizyka  

i astronomia, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 

informatyka, język łaciński i kultura 
antyczna, wiedza o społeczeństwie, 

język obcy*

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1 poziom rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25%

*     Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

**   Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne.

Nie przegap tych terminów!

Tura rekrutacji Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 05.07.2021 19.07.2021 20-22.07.2021

Orientacyjny limit miejsc:              300 osób 
Liczba kandydatów na jedno miejsce w ubiegłym roku akademickim:        2,8 
Próg punktowy w ubiegłym roku akademickim:            
w I turze:               50,02 
w II turze:               50,15 
Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych:         50 pkt.

Studia stacjonarne I stopnia



    

18

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język L1*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

Do wyboru z:
Biologia, chemia, fizyka, informatyka, 
sztuka, muzyka, historia, ekonomia, 
geografia, łacina, filozofia, język obcy 

nowożytny**

poziom podstawowy x 0,6 albo poziom rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25%

*      W przypadku braku języka polskiego.

**    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język A  
albo  

Literature and  
performance*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

Do wyboru z:
Biologia, chemia, fizyka, informatyka, 
przedmiot z grupy „sztuka”, historia, 
geografia, zarządzanie, ekonomia, 

filozofia, polityka, psychologia, 
antropologia, łacina, język obcy**

poziom niższy (SL) x 0,6  
albo poziom wyższy (HL) x 1 poziom wyższy (HL) x 1

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25%

*      W przypadku braku języka polskiego. 
**    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 



    

19

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język oryginalny 
matury*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny*

Do wyboru z:
Biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, 

historia sztuki, historia, informatyka, 
wiedza o społeczeństwie, geografia, 

język łaciński i kultura antyczna, filozofia, 
ekonomia, zarządzanie, polityka, język 

obcy nowożytny*

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1 poziom rozszerzony x 1

waga = 35% waga = 15% waga = 25% waga = 25%

*    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
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Orientacyjny limit miejsc:                 150 osób

Opłata za rok studiów: 
Opłata jednorazowa:                   5000 zł 
Opłata w trzech ratach:                   5400 zł 
Opłata w ośmiu ratach:                   5 800 zł

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania:   30 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów  
z polską nową maturą (od roku 2005)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski Matematyka Jeden język obcy
(angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, 
szwedzki, słowacki)

poziom podstawowy x 0,6 albo poziom rozszerzony x 1

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

Nie przegap tych terminów!

Studia niestacjonarne I stopnia

Tura  
rekrutacji

Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 20.07.2021 29.07.2021 I termin: 30-31.07.2021,  
02-03.08.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:  

II termin: 04-05.08.2021

Kolejne terminy wyznaczone będą 
przez komisję rekrutacyjną

II tura 10.08.2021 13.09.2021 24.09.2021

I termin: 27-28.09.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:   

II termin: 29-30.09.2021
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski albo 
Język L1*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

poziom podstawowy x 0,6 albo poziom rozszerzony x 1

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski albo 
Język A* albo 
Literature and  
performance*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

poziom niższy (SL) x 0,6 albo poziom wyższy (HL) x 1

waga = 45% waga = 15% waga = 40%

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

*      W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski albo 
Język oryginalny matury*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny

waga = 45% waga = 15% waga = 40%
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Orientacyjny limit miejsc:                 210 osób

Zasady kwalifikacji

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Nie przegap tych terminów!

Studia stacjonarne II stopnia

Tura  
rekrutacji

Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 20.07.2021 29.07.2021 20-22.07.2021

II tura 10.08.2021 13.09.2021 24.09.2021

I termin: 27-28.09.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:   

II termin: 29-30.09.2021

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu 
miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany 
na dowolnym kierunku. 

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję 
rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów. Średnia podana jest na suplemencie 
do dyplomu, należy przepisać ją do systemu IRK.

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
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Zasady kwalifikacji

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Nie przegap tych terminów!

Studia niestacjonarne II stopnia

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu 
miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany 
na dowolnym kierunku. 

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję 
rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów. Średnia podana jest na suplemencie 
do dyplomu, należy przepisać ją do systemu IRK.

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Orientacyjny limit miejsc:                 100 osób

Opłata za rok studiów: 
Opłata jednorazowa:                  5 500 zł 
Opłata w trzech ratach:                  6 000 zł 
Opłata w ośmiu ratach:                  6 600 zł

Tura  
rekrutacji

Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 20.07.2021 29.07.2021 I termin: 30-31.07.2021,  
02-03.08.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:  

II termin: 04-05.08.2021

Kolejne terminy wyznaczone będą 
przez komisję rekrutacyjną

II tura 10.08.2021 13.09.2021 24.09.2021

I termin: 27-28.09.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:   

II termin: 29-30.09.2021
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Samorząd terytorialny  
i polityka regionalna

Poziom kształcenia: I stopnia 
Czas trwania: 3 lata 

Forma studiów: stacjonarne

Studenci tego kierunku poznają mechanizmy funkcjonowania struktur zarówno państwa, jak 
i Unii Europejskiej. Zapoznają się z prawnymi i praktycznymi uwarunkowaniami procesów 
programowania oraz realizacji planów i strategii rozwojowych. Pozyskują wiedzę uwzględ-
niającą najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, tj. e-government, good go-
vernance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu na studiach, absolwenci rozwijają swoje kariery nie tylko  
w administracji publicznej i w samorządzie terytorialnym w kraju, lecz również w podmio-
tach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych.

Studia na tym kierunku to nie tylko poznawanie prawa i zagłę-
bianie się w zakamarki funkcjonowania administracji. Program 
studiów oferuje interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie samo-
rządowej administracji i jej roli w systemie prawa. Studenci od 
pierwszych roku zapoznają się z dziedzinami równie istotnymi 
dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, takimi 
jak: ekonomia, demografia, statystyka, socjologia czy zarządzanie. 
Bogata oferta przedmiotów dodatkowych pozwala uzupełnić 
program studiów i dopasować go do własnych zainteresowań.

Dominik Olczak,  
student kierunku Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna

,,
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów  
z polską nową maturą (od roku 2005)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski Matematyka Jeden język obcy
(angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, 
włoski, rosyjski, 

portugalski, szwedzki, 
słowacki, białoruski, 
litewski, ukraiński)

Do wyboru z:
WOS, historia, geografia, informatyka, 

biologia, chemia, fizyka/ fizyka  
i astronomia, filozofia, historia sztuki, 

historia muzyki, język łaciński i kultura 
antyczna język obcy nowożytny*

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1 poziom rozszerzony x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40%

*     Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Nie przegap tych terminów!

Tura rekrutacji Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 05.07.2021 19.07.2021 20-22.07.2021

Orientacyjny limit miejsc:              60 osób 
Liczba kandydatów na jedno miejsce w ubiegłym roku akademickim:        2,1 
Próg punktowy w ubiegłym roku akademickim:            
w I turze:               50,0 
w II turze:               51,55 
Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych:         50 pkt.
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską (EB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język L1*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny**

Do wyboru z:
Ekonomia, historia, geografia, 

informatyka, biologia, chemia, fizyka, 
filozofia, sztuka, łacina, muzyka, język 

obcy nowożytny**

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1 poziom rozszerzony x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40%

*      W przypadku braku języka polskiego. 
**    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język A*  
albo  

Literature and  
performance*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny**

Do wyboru z:
Ekonomia, zarządzanie, polityka, 

historia, geografia, informatyka, łacina, 
technologia informacyjna w globalnym 

społeczeństwie (ITGS), biologia, 
chemia, fizyka, filozofia, psychologia, 

antropologia, przedmiot z grupy 
„Sztuka”, język obcy nowożytny**

poziom niższy (SL) x 0,6  
albo poziom wyższy (HL) x 1 poziom wyższy (HL) x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40%

*      W przypadku braku języka polskiego. 
**    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
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Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną

PRZEDMIOT WYMAGANY

Język polski
albo 

Język oryginalny 
matury*

Matematyka Jeden język obcy 
nowożytny*

Do wyboru z:
Ekonomia, zarządzanie, 

polityka, historia, geografia, 
informatyka, biologia, chemia, 
fizyka, filozofia, historia sztuki, 
historia muzyki, język łaciński 

i kultura antyczna, WOS, 
polityka, zarządzanie, język 

obcy nowożytny**

poziom podstawowy x 0,6  
albo poziom rozszerzony x 1

poziom rozszerzony 
x 1

waga = 15% waga = 15% waga = 30% waga = 40%

*    Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne. 
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Prawo finansowe  
i skarbowość

Poziom kształcenia: II stopnia 
Czas trwania: 2 lata 

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)

Są to pierwsze tego typu studia w Polsce, mające charakter prawniczy, uzupełnione o roz-
budowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachun-
kowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specja-
listów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Absolwent posiądzie umiejętności oraz 
wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowe-
go, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, 
podatków i innych danin publicznych, rachunkowość i prowadzenia ewidencji podatkowej.

Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Państwową Komisją 
Egzaminacyjną, absolwenci kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość są zwolnieni z części 
pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. 

Orientacyjny limit miejsc:                 150 osób

Opłata za rok studiów: 
Opłata jednorazowa:                  6 500 zł 
Opłata w trzech ratach:                  6 900 zł 
Opłata w ośmiu ratach:                  7 300 zł

Tura  
rekrutacji

Początek 
rejestracji w IRK

Koniec 
rejestracji w IRK

Ogłoszenie 
wyników

Przyjmowanie 
dokumentów

I tura 07.06.2021 20.07.2021 29.07.2021 I termin: 30-31.07.2021,  
02-03.08.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:  

II termin: 04-05.08.2021

Kolejne terminy wyznaczone będą 
przez komisję rekrutacyjną

II tura 10.08.2021 13.09.2021 24.09.2021

I termin: 27-28.09.2021

W przypadku niewypełnienia 
limitu miejsc:   

II termin: 29-30.09.2021

Nie przegap tych terminów!
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Zasady kwalifikacji

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przyjmowane będą w ramach limitu 
miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany 
na dowolnym kierunku. 

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisję 
rekrutacyjną w oparciu o średnią ocen z toku studiów. 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
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Olimpiady

Prawo, Administracja I stopnia, Samorząd I stopnia w trybie stacjonarnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia  
w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują: 

W przypadku olimpiad przedmiotowych, które nie zostały wymienione powyżej, obowiązu-
ją ogólne zasady określone w uchwale.

LAUREACI i FINALIŚCI olimpiad przedmiotowych  
zwalniających z egzaminu maturalnego z przedmiotów:

• matematyka; 
• informatyka; 
• fizyka; 
• historia;
• wiedza o społeczeństwie; 
• język łaciński i kultura antyczna; 
• geografia; 
• filozofia.

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad  
interdyscyplinarnych i tematycznych: 

• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; 
• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie organizowana przez II Społeczne Liceum Ogól-

nokształcące im. Toniego Halika; 
• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana przez Wyższą Szkołę 

Prawa i Administracji w Rzeszowie; 
• Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji  

Kierunków Ekonomicznych w Warszawie; 
• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez  

Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; 
• Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Stowarzyszenie Elek-

tryków Polskich;
• Olimpiada Wiedzy Technicznej organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną.

LAUREACI olimpiady przedmiotowej zwalniającej  
z egzaminu maturalnego z przedmiotu język polski.

1.

3.

2.



    

31

Przeniesienia  
z innych uczelni

Prawo niestacjonarne

O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku studiów na kierunku 
prawo zaliczył drugi bądź trzeci rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,5. W przypadku  
większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na 
podstawie kryterium średniej ocen.

Administracja I stopnia niestacjonarna

O przeniesienie może się ubiegać wyłącznie student, który w innej uczelni w toku studiów 
na kierunku administracja zaliczył pierwszy bądź drugi rok studiów i uzyskał średnią ocen 
powyżej 3,0. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępo-
wanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen. 

Administracja II stopnia niestacjonarna

O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku studiów drugiego 
stopnia na kierunku administracja zaliczył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen po-
wyżej 3,0. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowa-
nie kwalifikacyjne w oparciu o kryterium średniej ocen. 

Osoby zakwalifikowane na studia mogą uczestniczyć w odpłatnych zajęciach wyrównaw-
czych. Opłata za te zajęcia będzie kalkulowana na poziomie kosztów ponoszonych przez 
Wydział Prawa i Administracji. Zajęcia wyrównawcze będą organizowane z: podstaw pra-
woznawstwa, prawa konstytucyjnego, teorii organizacji i kierowania w administracji publicz-
nej, prawa administracyjnego – część ogólna, finansów publicznych i prawa finansowego, 
prawa Unii Europejskiej oraz postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego  
i egzekucyjnego.

Przeniesienia możliwe są w ramach kierunków:

• Średnia liczona jest według zasad na uczelni kandydata
• Kandydaci rekrutujący się na studia w ramach przeniesień,  

zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej

Ważne
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• Zaświadczenia z dziekanatu o zaliczeniu odpowiedniego  
roku studiów i uzyskanej średniej 

• Karty przebiegu studiów 

Wymagane dokumenty przy rekrutacji w trybie przeniesień

Początek rejestracji Koniec rejestracji Ogłoszenie wyników Przyjmowanie 
dokumentów

10.08.2021 15.09.2021 24.09.2021 27-30.09.2021

Nie przegap tych terminów!
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 1.

 2.

 3.

 6.

 4.

 7.

 8.

 5.

Kroki rekrutacji
Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK)  
irk.oferta.uw.edu.pl

Wybierz odpowiednią ścieżkę rekrutacji,  
uzupełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty

Wybierz kierunek studiów i wnieś opłatę rekrutacyjną  
85 zł/kierunek 

Odbierz wyniki matur i wprowadź je do IRK 
- kandydaci z maturą polską wprowadzają tylko wyniki matur pisemnych 
- kandydaci z maturą zagraniczną załączają skan matury / świadectwa szkolnego  
oraz jego tłumaczenie

Weź udział w kwalifikacji 
 

Sprawdź wyniki rekrutacji 

Złóż wymagane dokumenty 
 

Przyjdź na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego  
przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie!

Internetowa Rekrutacja Kandydatów to portal, który będzie Ci towarzyszył przez cały proces 
rekrutacyjny? Zobacz przewodnik po Internetowej Rekrutacji Kandydatów krok po kroku!

Czy wiesz, że...

  Zobacz >>>

http://irk.oferta.uw.edu.pl
https://youtu.be/3xeonFG07bQ
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Wymagane dokumenty

Dowód osobisty / paszport

Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu maturalnego / dyplomu ukończenia  
studiów wyższych (do wglądu)

Kserokopia dyplomu

Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata wydrukowana z osobistego konta 
rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata

Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po 
wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii  
w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS

Dowód uiszczenia opłaty za ELS w przypadku kandydatów nieposiadających ELS 

Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na WPiA UW 
wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez 
kandydata

Tłumaczenie przysięgłe dyplomu maturalnego / dyplomu studiów wyższych na język polski

Poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille

Potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności

Zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady akceptowanej 
przez WPiA UW

Jeśli posiadasz:

Jeśli masz maturę zagraniczną:
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Kontakt

www.rekrutacja.uw.edu.pl

www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl

Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4 
Tel.: (22) 55-24 -041, (22) 55-24 -042 
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Komisja Rekrutacyjna WPiA UW 
rekrutacja@wpia.uw.edu.pl

Zachęcamy do zadawania pytań bezpośrednio Komisji poprzez konto w systemie IRK.

Internetowa Rejestracja Kandydatów UW: 
www.irk.uw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Studia Podyplomowe: 
www.irk.podyplomowe.uw.edu.pl

http://www.rekrutacja.uw.edu.pl
http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl
mailto:rekrutacja%40adm.uw.edu.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40wpia.uw.edu.pl?subject=
http://www.irk.uw.edu.pl
http://www.irk.podyplomowe.uw.edu.pl
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Mapa kampusu

 

 

COLLEGIUM IURIDICUM II

COLLEGIUM IURIDICUM III

COLLEGIUM IURIDICUM I

CIUW

COLLEGIUM IURIDICUM IV

Krakow
skie Przedm

ieście

Oboźna

Browarna

W
ybrzeże KościuszkowskieDobra

Lipowa

 1.

 1.

 2.

 3.

 4.

 6.

 5.

 4.

 2.  5.

 3.  6.

Pałac Kazimierzowski  
Rektorat

 Auditorium Maximum 

d. BUW

Brama główna 

BUW 

Brama boczna

Biblioteka 

Sklepy 

Poczta

Bufet 

Bankomat



Do zobaczenia we wrześniu!
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