
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie

Kampus na Bielanach:
Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego,  

Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Kampus na Młocinach:
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 

Szkoła Nauk Ścisłych, Wydział Nauk Historycznych  
i Społecznych, Wydział Nauk Pedagogicznych,  

Wydział Prawa i Administracji
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Wydział Studiów nad Rodziną, ul. Baczyńskiego 9,  
05-092 Łomianki

Informacje odnośnie rekrutacji na studia:
Biuro Rekrutacji UKSW – czynne pon-pt 7.30-15.30   
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 005
tel. 22 569 96 94, 569 68 32 
www.rekrutacja.uksw.edu.pl rekrutacja@uksw.edu.pl

System Internetowej Rejestracji Kandydatów:  
www.irk.uksw.edu.pl irk@uksw.edu.pl

Harmonogram rekrutacji – najważniejsze terminy

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:
Rozpoczęcie rejestracji w IRK oraz 
pierwszy dzień na wniesienie opłaty 
rekrutacyjnej

1 czerwca 2015 r. 
(poniedziałek) 
od 12:00

Ostatni dzień:  
- rejestracji w IRK 
- wnoszenia opłat rekrutacyjnych

3 lipca 2015 r. (piątek) 
do końca dnia

Ogłoszenie wyników rekrutacji 10 lipca 2015 r. (piątek) 
14:00

Przyjmowanie dokumentów od 
kandydatów na studia – I tura

13, 14, 15 lipca 2015 r. 
(poniedziałek, wtorek, środa)

Studia stacjonarne II stopnia:
Rozpoczęcie rejestracji w IRK  oraz 
pierwszy dzień na wniesienie opłat 
rekrutacyjnych

1 czerwca 2015 r. 
(poniedziałek) 
od 12:00

Ostatni dzień rejestracji w IRK oraz 
wnoszenia opłat dla kandydatów 
posiadających dyplom wydany za 
granicą

3 lipca 2015 r. (piątek) 
do końca dnia

Ostatni dzień: 
a) rejestracji w IRK 
b) wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
dla kandydatów z dyplomem 
wydanym w Polsce

10 lipca 2015 r.  (piątek) 
do końca dnia

Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 lipca 2015 r. (środa) 
14:00

Przyjmowanie dokumentów od 
kandydatów na studia

16, 17 lipca 2015 r.  
(czwartek-piątek)

Studia niestacjonarne
1) Rejestracja na studia niestacjonarne (I stopnia, II stopnia i jednolite 
magisterskie) odbywa się w systemie IRK od 1 czerwca.

2) Kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w 
systemie IRK dostarczają dokumenty na wydział prowadzący określony 
kierunek studiów, w terminie podanym w informacji zbiorczej 
zamieszczonej na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl. Kandydaci są 
przyjmowani do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg 
kolejności złożenia dokumentów (nie jest brana pod uwagę kolejność 
rejestracji w systemie IRK). 

Cały harmonogram rekrutacji 
dostępny na naszej stronie: 

www.rekrutacja.uksw.edu.pl

R E K R U T A C J A



Wydział Studia I stopnia Studia II stopnia

Studia magisterskie jednolite

Wydział Biologii 
i Nauk
o Środowisku

Biologia Biologia

Inżynieria Środowiska

Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej

Filozofia Filozofia

Psychologia

Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska

Wydział 
Matematyczno-
-Przyrodniczy. 
Szkoła Nauk 
Ścisłych

Chemia Chemia

Fizyka Fizyka

Matematyka Matematyka

Informatyka Informatyka

Wydział Nauk 
Historycznych
 i Społecznych
 

Archeologia Archeologia

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

Ekonomia

Europeistyka Europeistyka

Historia Historia

Historia cywilizacji 
śródziemnomorskiej

Historia Sztuki Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury  
i Środowiska

Politologia Politologia

Praca socjalna

Socjologia Socjologia

Zarządzanie 
dziedzictwem 
kulturowym

Wydział Nauk 
Humanistycznych

Filologia Polska Filologia polska

Filologia spec. filologia 
klasyczna

Filologia spec. filologia 
klasyczna

Filologia spec. filologia 
włoska

 

Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo

Wydział Nauk 
Pedagogicznych

Pedagogika - spec. 
Edukacja przedszkolna  
i wczesnoszkolna z 
edukacją włączającą

Pedagogika - spec. Edukacja 
przedszkolna  
i wczesnoszkolna z edukacją 
włączającą

Pedagogika - spec. 
Doradztwo zawodowe 
i personalne z edukacją 
ustawiczną

Pedagogika - spec. 
Pedagogika pracy  
z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi

Pedagogika - 
spec. Pedagogika 
resocjalizacyjna i 
opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika - spec. Terapia 
pedagogiczna z edukacją 
włączającą

 Pedagogika - spec. 
Pedagogika resocjalizacyjna  
i opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalna

Wydział Prawa
i Administracji

Prawo

Administracja Administracja – spec. 
administracja publiczna

Administracja – spec. 
administracja elektroniczna 
(e-administracja)

Stosunki 
Międzynarodowe

Stosunki Międzynarodowe

Wydział Prawa 
Kanonicznego

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczno-cywilna

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczna  
sądowo-administracyjna

Wydział Studiów 
nad Rodziną

Nauki o Rodzinie Nauki o Rodzinie

Wydział 
Teologiczny

Teologia – spec. teologia ogólna

Teologia – spec. nauczycielsko-katechetyczna

Teologia – spec. turystyka krajów biblijnych

Teologia – spec. edukacja medialna i dziennikarstwo

Teologia – spec. asystent pastoralny

Teologia – spec. coaching i mediacje społeczne

Religioznawstwo

Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna  
– spec. dziennikarstwo 
ogólne

Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna  
– spec. komunikacja 
medialno-kulturowa

 Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna   
– spec. komunikacja 
medialno-marketingowa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie od lat znajduje się w czołówce najchęt-
niej wybieranych uczelni publicznych w Polsce. 
Aktualnie na UKSW studiuje ponad 15 tys. studen-
tów na 10 wydziałach (kierunki studiów humani-
styczne i kierunki ścisłe) w trybie stacjonarnym  
 i niestacjonarnym.
Szeroka oferta edukacyjna umożliwia uzyskanie róż-
nych stopni wykształcenia – w ofercie Uniwersytetu 
znajdują się:
• studia jednolite magisterskie (pięcioletnie) 
• studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
•  studia II stopnia (studia magisterskie) 
• studia doktoranckie
•  studia podyplomowe:   

www.podyplomowe.uksw.edu.pl
• kursy dokształcające w ramach  
 Uniwersytetu Otwartego: www.uo.uksw.edu.pl

Uniwersytet bierze udział w programach stypendial-
nych: od 2000 r. uczestniczył w programie ERASMUS, 
natomiast od 2014 r. w programie ERASMUS + umoż-
liwiając kształcenie studentom za granicą. Studenci 
mają również możliwość wyjazdu na stypendia kra-
jowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach pro-
gramu mobilności studentów MOST.

By wesprzeć naszych studentów i absolwentów 
w zdobyciu wymarzonej pracy działa Biuro Karier 
UKSW, które umożliwia odbywanie praktyk w presti-
żowych instytucjach i firmach prywatnych.
UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych kampusach: 
na Bielanach przy ul. Dewajtis 5 oraz na Młocinach 
przy ul. Wóycickiego 1/3. W pierwszym z nich oprócz 
sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, 
biura administracji centralnej. W kampusie na Mło-
cinach znajduje się nowoczesne laboratorium nauk 
przyrodniczych, biuro karier i pomocy materialnej 
dla studentów oraz liczne budynki dydaktyczne.

Więcej informacji o UKSW: www.uksw.edu.pl

Kierunki, na których będzie 
prowadzona rekrutacja  
na najbliższy rok akademicki 
(szczegółowe informacje na stronie: 
www.rekrutacja.uksw.edu.pl )


