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INFORMACJE LOKALIZACYJNE 
– gdzie jest dziekanat/sekretariat  
–  gdzie będą się odbywały zajęcia 

Sekretariat: 
al. Niepodległości 22 
Sprawdź lokalizację na mapie Warszawy 
 
 
Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym 
Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 

https://goo.gl/maps/x6P3gtCYdYVSjgLm8


  

STUDIA – oferta Wydziału 
ZASADY KWALIFIKACJI – jak liczyć punkty 
PROFIL ABSOLWENTA – co mogę robić po studiach 

Studia pierwszego stopnia,  stacjonarne 
 

• Nauczanie języków obcych 
 

Studia drugiego stopnia,  stacjonarne 
 

• Nauczanie języków obcych 

Kliknij w poniższe linki – znajdziesz tam  
zasady kwalifikacji i profile absolwenta 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S1-NJO/?from=org-unit:41000000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S1-NJO/?from=org-unit:41000000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S1-KUIBI/?from=org-unit:37000000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-PRK-NJO/?from=org-unit:41000000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-PRK-NJO/?from=org-unit:41000000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S1-KUIBI/?from=org-unit:37000000


  
  

STATYSTYKI REKRUTACYJNE 
I PROGI PUNKTOWE – sprawdź swoje szanse 

Zachęcamy także do zapoznania się  
z serwisem ASIA, który prezentuje statystyki rekrutacyjne 

bardziej szczegółowo. 

czyli ile było osób na miejsce  
i ile punktów uprawniało do przyjęcia na studia 
 

• kliknij 
• znajdź kierunek, który Cię interesuje 
• sprawdź statystyki z ubiegłych lat 

 

http://asia.uw.edu.pl/
http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/


  

Program studiów na kierunku „nauczanie 
języków obcych” prowadzony przez 
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków 
Obcych UW jest unikalny w skali kraju. Jest 
to jedyny w Polsce akademicki program 
kształcenia nauczycieli języków obcych o 
profilu praktycznym, przygotowujący 
równolegle i dający uprawnienia do 
wykonywania zawodu nauczyciela dwóch 
przedmiotów.  

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków 
Obcych Uniwersytetu Warszawskiego 
posiada 30-letnie doświadczenie w 
kształceniu nauczycieli języków obcych 
(angielski, niemiecki i francuski) i realizuje 
program w pełni dostosowany do 
edukacyjnego prawa polskiego i koncepcję 
kształcenia określaną w Polsce i Europie jako 
tzw. równoległy model kształcenia 
nauczycieli, który integruje kształcenie 
akademickie z kształceniem zawodowym, 
przy zachowaniu między nimi równowagi.  

DLACZEGO MY? 



  

Centrum kształci przyszłych nauczycieli według 
nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli oraz 
nowych Kwalifikacji do Wykonywania Zawodu 
Nauczyciela na I i II stopniu w tym samym zakresie 
kształcenia w okresie 5 lat. 

Dodatkowe korzyści 
 

• dwie specjalności – główna (język 
angielski), dodatkowa (język francuski, 
niemiecki lub przedmiot „WOS”) 

• współpraca międzynarodowa z wiodącymi 
ośrodkami w Europie 

• ok. 800 studentów 
• nabycie umiejętności nauczania na 

odległość 
• znajomość 2 języków na poziomie C1 
• szkoła ćwiczeń 
• udział w projektach FRSE, Goethe Institut, 

Ambasady Francuskiej 
• udział w programie Erasmus+ (Austria, 

Belgia, Estonia, Hiszpania, Niemcy, 
Włochy, Turcja, Norwegia, Szwajcaria) 

• inne programy wymiany 

DLACZEGO MY? 



  

Po ukończeniu studiów 

 
• praca nauczyciela lub lektora szkoły 

językowej: Polska lub UE 
• inne ścieżki zawodowe 
• studia podyplomowe – zdobycie 

kwalifikacji do wykonywania innych 
zawodów  

• pewność (0,15% względny wskaźnik 
bezrobocia WWB) i stabilność 
zatrudnienia (umowa o pracę) 

DLACZEGO MY? 



  

Centrum Kształcenia Nauczycieli  
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 

ADRESY STRON WWW I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

Facebook Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej  

http://cknjoiee.uw.edu.pl/
http://cknjoiee.uw.edu.pl/
http://cknjoiee.uw.edu.pl/
http://cknjoiee.uw.edu.pl/
http://cknjoiee.uw.edu.pl/
http://cknjoiee.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/universityofwarsawlanguagetraining/
https://www.facebook.com/universityofwarsawlanguagetraining/
https://www.facebook.com/universityofwarsawlanguagetraining/
https://www.facebook.com/universityofwarsawlanguagetraining/
https://www.facebook.com/universityofwarsawlanguagetraining/


UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
 
 

Krakowskie Przedmieście 26/28 
Warszawa 00-927 

www.uw.edu.pl 

Facebook UW 

Instagram UW 

YouTube UW 

LinkedIn UW 

Twitter UW 

https://www.facebook.com/fanpageUW
https://www.instagram.com/uniwersytetwarszawski/
https://www.youtube.com/user/UWpromocja
https://www.linkedin.com/company/uniwersytet-warszawski/
https://twitter.com/UniWarszawski
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