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Grupy kierunków studiów 

• Humanistyczne 
– Filologie, języki obce  

i językoznawstwo 
– Filologia polska 
– Filozofia 
– Historia 
– Kulturoznawstwo i wiedza okrajach i 

regionach 
– Teologia 

• Społeczne 
– Dziennikarstwo i komunikacja 
– Kierunki ekonomiczne 
– Politologia 
– Pedagogika i edukacja 
– Psychologia 
– Socjologia 
– Administracja 
– Prawo 

 

Źródło: www.perspektywy.pl  
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Wymagania na wydział lekarski (Warszawa)  
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
 
biologia - egzamin (poziom rozszerzony)  
chemia - egzamin (poziom rozszerzony)  
fizyka i astronomia (albo fizyka) albo matematyka - 
egzamin (poziom podstawowy albo rozszerzony)  
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 
biologia - część pisemna podstawowy                 
  albo rozszerzony      
chemia -  część pisemna podstawowy                 
  albo rozszerzony      
matematyka - część pisemna podstawowy          
  albo rozszerzony      
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Najpopularniejsze kierunki rekrutacji  
na Uniwersytecie Warszawskim 2019 

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim:  
• ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (blisko 3,8 tys. 

zarejestrowanych osób)  
• psychologia (2,4 tys.)  
• zarządzanie (2,3 tys.) 
• filologia angielska – English Studies (2 tys.) 
• zarządzanie finansami i rachunkowość (1,7 tys.) 
 
Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:  
• orientalistyka – japonistyka (28 osób)  
• orientalistyka – sinologia (20 osób)  
• chemia medyczna (17 osób) 
• psychologia (15 osób)  
• filologia angielska – English studies (14 osób) 
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Co po szkole ponadpodstawowej? 

Studia 
Szkoła 

policealna 
Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 

• jest skierowana do osób posiadających wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura)  
• nauka trwa od roku do 2,5 roku 
• umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie 
 

Przykładowe kierunki: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług pocztowych i finansowych, technik archiwista  

 
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne 
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Co po szkole ponadpodstawowej? 

Studia Szkoła policealna 

• forma bezpłatnego kształcenia pozaszkolnego,  przeznaczona dla osób 
dorosłych  

• ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie uprawnia do otrzymania świadectwa potwierdzającego 
kwalifikację w zawodzie 

 
Przykładowe kursy: 
• RL.26. wykonywanie kompozycji florystycznych 
• AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 
• A.23 Projektowanie fryzur 
 
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe 

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 


