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KROK 1 

 

Zarejestruj się na 

stronie 

www.irk.uw.edu.pl 

 

 

1. Załóż osobiste konto rejestracyjne 

2. Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty 

3. Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów 

4. Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek 

5. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej 

KROK 2 

 

Weź udział 

w kwalifikacji 

 

 

 

 Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdują się 

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w zakładce 

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

 W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z komisją rekrutacyjną 

Wydziału “Artes Liberales” rekrutacja_az@al.uw.edu.pl 

KROK 3 

 

Sprawdź wyniki 

rekrutacji 

 

 

 Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne 

w systemie IRK. 

KROK 4 

 

Złóż wymagane 

dokumenty 

 

  Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji 

rekrutacyjnej. 

KROK 5 

 

Zapoznaj się 

z informacją w sprawie 

przyjęcia na studia / odbierz 

decyzję 

 

 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. 

                    KALENDARZ   REKRUTACJI 

Tura rejestracji Początek rejestracji Koniec rejestracji 

i wnoszenia opłat 

Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów 

 

Tura lipcowa 

 

05.06.2019 

 

5.07.2019 

 

19.07.2019 

    I tura   22–24.07.2019 

   II tura  25-26.07.2019* 

  III tura 29-30.07.2019* 

*W przypadku niewypełnienia limitu 

miejsc w turze wcześniejszej 

                                               Wydział „Artes Liberales” 

ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa, tel. 22 55 25 910 w. 142 

                                               Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: dr Violetta  Rączewska 
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A co po studiach? 
 

Po ukończeniu antropozoologii będziecie posiadać interdyscyplinarną wiedzę o ludziach i zwierzętach z 

obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, która umożliwi Wam dostrzeganie i rozumienie 

zjawisk z pogranicza tych nauk, dzięki czemu będziecie przygotowani do podejmowania nowych wyzwań 

zmieniającego się świata. Studia kształtują otwartość i wrażliwość na otoczenie opartą na integralnej wiedzy z 

zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, 

kulturoznawstwa, filozofii i etyki. Przygotowują do pracy ze zwierzętami z poszanowaniem ich praw i troską o ich 

dobrostan. Nauczycie się analizować i kształtować relacje między ludźmi a zwierzętami w biologicznym, 

społecznym, kulturowym, historycznym, prawnym, ekonomicznym i politycznym kontekście. 

 

Będziecie posiadać solidne podstawy zarówno do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy 

badawczej w obszarze humanistyki, jak i na styku różnych dziedzin i dyscyplin. Studia te przygotowują do pracy w 

instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy 

relacji ze zwierzętami, w instytucjach samorządowych i pozarządowych. 


