
Wydział Geografii 
i Studiów Regionalnych UW 



Władze WGSR 



Studia na WGSR UW wg. rankingu 
„QS World University Ranking” 

Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście najlepszych uczelni 
dla kilku kierunków studiów, w tym geografii (miejsce 101-150).  
UW wypadł najlepiej spośród wszystkich uwzględnionych w nim 

polskich uczelni (również dla kierunku Geografia). 



Dlaczego warto studiować  
na WGSR UW? 

1. Ciekawe studia na kierunkach: 
GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

2. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań  
Koła naukowe, wyjazdy zagraniczne, np. ERASMUS, 
udział w badaniach naukowych, wyjazdy na częściowe 
studia w ramach umów międzynarowodych 

3. Integracja studencka 
Wyjazdy terenowe, imprezy wydziałowe i 
uniwersyteckie, działalność w Samorządzie Studenckim 
i kołach naukowych 



Kierunki 

Ad. 1.  Proponujemy studia na kierunkach: 
 

• GEOGRAFIA 
• GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Na obu kierunkach studia stacjonarne,  
a na kierunku Gospodarka przestrzenna 
niestacjonarne (zaoczne) 
  



Kierunki 

• GEOGRAFIA 
 Pięć specjalności: 
– Geoekologia i geomorfologia;  
– Hydrologia i klimatologia;  
– Geografia świata; 
– Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja oraz 
– Geografia społeczno-ekonomiczna (specjalność 

realizowana jest w ramach trzech ścieżek – Geografia człowieka, 
Geografia turystyki, Studia miejskie).  

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-GF/?from=field:P_GF
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/05/Geoekologia-i-geomorfologia_2019.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/Hydroklimatologia-2020.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/Geografia-%C5%9Awiata.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/GKT_prezentacja.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/GEGORAFIA-miast-i-turystyki-skonwertowany.pdf


Kierunki 

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 Trzy specjalności: 
– Zarządzanie strategiczne w samorządzie 

terytorialnym;  
– Urbanistyka i rewitalizacja oraz  
– Foresight terytorialny (nowa specjalność, prowadzona w 

ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW 
– ZIP)… 

https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-GP/?from=field:P_GP
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/ZRiPL_DO_2019.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/ZRiPL_DO_2019.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/Ulotka-Urbanistyka-i-Rewitalizacja1.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2019/04/Foresight-terytorialny-specjalno%C5%9B%C4%87-na-GP.pdf


Wybór specjalności 

• Wybór specjalności odbywa po zakończeniu 
cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii lub 
gospodarki przestrzennej (w pierwszym 
semestrze pierwszego roku), poprzez 
zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej 
ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku 
zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, 
decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa 
kwalifikacyjna. 



Rekrutacja 2019 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów 

• Kierunek GEOGRAFIA 
Zasady przyjęć 
Dwie ścieżki rekrutacji –  
1. na podstawie wyników osiągniętych w czasie 

dotychczasowych studiów (ścieżkę kandydowania na podstawie 
wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą wybrać 
jedynie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia stacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku Geografia); 

2. wynik egzaminu wstępnego. 
Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji 
dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK. 

 



Rekrutacja 2019 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów 

• Kierunek GEOGRAFIA 
 
A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia 
• osoba, która ukończyła stacjonarne studia I stopnia na kierunku geografia i 

legitymuje się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 
100 punktów rankingowych; 

• osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 80 punktów rankingowych; 
• osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 60 punktów rankingowych; 
• osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 50 punktów 

rankingowych; 
• osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 40 punktów rankingowych. 
 

 



Rekrutacja 2019 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów 

• Kierunek GEOGRAFIA 
 
B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego:  
 
Egzamin ma formę testu zamkniętego  
Test zawiera 50 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć maksymalnie 100 
punktów rankingowych. 
 

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 100 punktów 
rankingowych niezależnie od ścieżki rekrutacji. 



Rekrutacja 2019 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów 

• Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Zasady przyjęć 
Dwie ścieżki rekrutacji –  
1. na podstawie wyników osiągniętych w czasie 

dotychczasowych studiów (ścieżkę kandydowania na podstawie 
wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą wybrać 
jedynie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia stacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna); 

2. wynik egzaminu wstępnego. 
Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji 
dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK. 

 



Rekrutacja 2019 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów 

• Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 
A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia 
• osoba, która ukończyła stacjonarne studia I stopnia na kierunku gospodarka 

przestrzenna i legitymuje się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą 
(5,0) otrzymuje 80 punktów rankingowych; 

• osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 70 punktów rankingowych; 
• osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 60 punktów rankingowych; 
• osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 50 punktów 

rankingowych; 
• osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 40 punktów rankingowych 



Rekrutacja 2019 

 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów 

• Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 
B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego:  
 
Egzamin ma formę testu zamkniętego  
Test zawiera 50 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć maksymalnie 100 
punktów rankingowych. 
 

W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 80 punktów 
rankingowych (kandydując ścieżką „na podstawie wyniku studiów I stopnia”), lub 
do100 punktów rankingowych (kandydując ścieżką „na podstawie wyniku egzaminu 
wstępnego”. 



Rekrutacja 
Studia niestacjonarne (zaoczne) 

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia kompletu wymaganych 
dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).  
 
W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia 
ocena na dyplomie. 



Rekrutacja 

• Limit miejsc: 
Studia dzienne 

– 72 geografia  
– 65 gospodarka przestrzenna 

Studia zaoczne 
– 60 gospodarka przestrzenna 
 



Co dalej? 

• Studia doktoranckie 
• Administracja publiczna 
• Turystyka 
• Badania i ekspertyzy 
• GIS, Kartografia i Informatyka 
• Nauczanie w szkołach 



Promocja absolwentów 



WGSR – wczoraj i dziś 



WGSR – wczoraj i dziś 

 



WGSR – wczoraj i dziś 



WGSR – wczoraj i dziś 



WGSR – wczoraj i dziś 



WGSR – wczoraj i dziś 



WGSR – wczoraj i dziś 



WGSR – wczoraj i dziś 



Święto Geografii 



Zwiedzanie WGSR 

• Zainteresowanych odwiedzeniem siedziby naszego 
Wydziału zapraszamy o godz. 14:00 

• Zbiórka przez wejściem na Wydział 
• Czas zwiedzania ok. ½ godziny 
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