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Wykorzystano oficjalne tłumaczenia ze strony CLAS, 
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Słowniczek przygotował

Zespół Studentów i Kadry CLAS w składzie:

The Dictionary was created thanks to joint efforts of

Students and Faculty of CLAS comprised of enlisted

persons: 

Marcin Barański, Dorota Budacz, Olga Korytowska (szef/head), Daniel Kontowski, Karolina Kukla, 

Barbara Radoń, Rafał Smoleń, Andrzej Tymowski, Piotr Wilczek. 

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres We will be grateful of any comments. 

Please share your opinion: 

students@ibi.uw.edu.plstudents@ibi.uw.edu.plstudents@ibi.uw.edu.plstudents@ibi.uw.edu.pl
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 Bardzo krótkie wprowadzenie  / A very short introduction

Czym jest College of Liberal Arts?    What is the College of Liberal Arts?

Studia nie mogą ograniczać. Wręcz przeciwnie,

powinny maksymalnie poszerzać horyzonty, uczyć

krytycznego myślenia oraz twórczego analizowania

wiedzy. Takie nastawienie zapoczątkowało istnienie

szkół wyższych, które nie ograniczają się do jednej

dyscypliny, lecz oferują znacznie więcej, nawiązując

nazwą do dawnej idei sztuk wyzwolonych, które od

średniowiecza kształciły ludzi wybijających się ponad

resztę społeczeństwa. 

Kolegia Sztuk Wyzwolonych cieszą się ogromną

popularnością w Stanach Zjednoczonych, gdzie

istnieje obecnie ponad 200 takich placówek. Ich

celem jest wykształcenie osób zdolnych do

samodzielnego myślenia, wyposażonych w szereg

przydatnych umiejętności badawczych oraz

ponadprzeciętną wiedzę, wykraczającą poza sztywny

podział na dyscypliny, co czyni je szczególnie

wartościowymi zarówno w karierze naukowej, jak i w

pracy poza uczelnią. Kolegia te przygotowują przede

wszystkim do podjęcia dalszych, specjalistycznych

studiów, zapewniając niezbędny poziom umiejętności

analizy i twórczego myślenia. Wyposażają poza tym

studenta w wiedzę z zakresu przedmiotów

społecznych, humanistycznych oraz przyrodniczych,

pokazując, jak wiele wspólnego mają często sztucznie

rozdzielane na uniwersytetach kierunki. Poza tym,

uczą dyscypliny intelektualnej oraz pomagają w

kształtowaniu własnej osobowości oraz sposobów jej

wyrażania. 

Absolwent College of Liberal Arts jest jednostką

otwartą, rozumiejącą więcej z powodu unikalnego

sposobu patrzenia na świat, który nie ogranicza się do

analizy z jednej perspektywy. Chociaż tego typu

wykształcenie może wydawać się zbyt ogólne, w

istocie jest doskonałym startem do pełnienia każdej

znaczącej w społeczeństwie.

Studies should not create limits. On the

contrary, their purpose should be to broaden

horizons, teach critical thinking and creative

analysis. Such an attitude resulted in a

number of undergraduate colleges (the so

called Liberal Arts Colleges) that would not

restrict themselves to only one discipline,

offering instead much more. 

Colleges of Liberal Arts, although deriving

from the ancient European tradition of

liberal arts education, are now extremely

popular in the USA, where there are in fact

more than 200 such institutions. They aim at

teaching students to think independently,

equipping them with useful research skills

and a deep knowledge, one going beyond the

usual division into faculties. As they

guarantee essential analytic and creative

thinking skills, Colleges of Liberal Arts

prepare their students to continue their

education during subsequent, more

specialized studies. They provide students

with knowledge within three main

specializations: humanities, social sciences

and natural science, showing what they have

in common despite the fact that they suffer

artificial separation at universities. Such an

integrative approach develops intellectual

discipline. 

A graduate of a Liberal Arts College should

be an open-minded individual, one who

takes the  unique approach of  not limiting

herself/himself to a single perspective on the

world. Although such education may seem

too general, it is an excellent first step to the

playing of any significant role in the society.
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Kolegium Artes Liberales przy Uniwersytecie

Warszawskim jest pierwszą próbą wcielenia ideałów

edukacji liberalnej w Polsce. Twórczo wykorzystując

zachodnie wzorce, stawia sobie za cel stworzenie

nowej jakości edukacji dla osób, które wierzą, że

klucz do nowoczesnego, zmieniającego się świata nie

leży w specjalizacji opartej na teraźniejszości, ale we

wszechstronnych umiejętnościach, z których będzie

można czerpać w nieprzewidywalnej przyszłości.

The College of Liberal Arts and Sciences at

the University of Warsaw is the first attempt

to introduce liberal education to Poland.

Following, yet modifying Western patterns,

the College of Liberal Arts and Sciences aims

at creating a new educational quality and

addresses itself to people who believe that in

the modern, fast-changing world general

education and versatile skills are of greater

use than narrow specializations.
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Słowniczek / Dictionary

Oficjalne nazwy Official names

Kolegium Artes Liberales 

Uniwersytetu Warszawskiego

College of Liberal Arts and Sciences 

at the University of Warsaw

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych

Studiów Humanistycznych

College of Interdepartmental 

Individual Studies in the Humanities

Instytut Badań Interdyscyplinarnych 

“Artes Liberales“

Institute for Interdisciplinary Studies 

„Artes Liberales”

Władze Kolegium College Authorities

Przewodniczący Rady Kolegium,

prof. dr hab. Jerzy Axer

Chairman of the College Council, 

Professor Jerzy Axer

Przedstawiciel JM Rektor w Radzie Kolegium, prof.

dr hab. Marek Wąsowicz

Rector's Representative in the College Council,

Professor Marek Wąsowicz

Kierownik Kolegium,

prof. dr hab. Piotr Wilczek

Head of College, 

Professor Piotr Wilczek

Z-ca Kierownika ds. Dydaktycznych,

dr Andrzej Waśkiewicz

Deputy Head of College, 

Dr Andrzej Waśkiewicz

Sekretarka, Emilia Piasecka Administrative assistant, Emilia Piasecka

Program studiów Program of studies

specjalnośćspecjalnośćspecjalnośćspecjalność W czym chcesz się

intensywnie kształcić?

What you want to

master at?

specializationspecializationspecializationspecialization

specjalność specjalność specjalność specjalność 

"Człowiek w kulturze""Człowiek w kulturze""Człowiek w kulturze""Człowiek w kulturze"

Nauki humanistyczne Humanities SpecializationSpecializationSpecializationSpecialization

Humanity in Culture Humanity in Culture Humanity in Culture Humanity in Culture 

specjalność "Człowiek wspecjalność "Człowiek wspecjalność "Człowiek wspecjalność "Człowiek w

społeczeństwie"społeczeństwie"społeczeństwie"społeczeństwie"

Nauki społeczne Social sciences Specialization Specialization Specialization Specialization 

Citizen and SocietyCitizen and SocietyCitizen and SocietyCitizen and Society

blok tematycznyblok tematycznyblok tematycznyblok tematyczny

"Człowiek w przyrodzie""Człowiek w przyrodzie""Człowiek w przyrodzie""Człowiek w przyrodzie"

Zajęcia z tego bloku są

wymagane od każdego

studenta CLAS

Every CLAS student is

obliged to Take courses

from that field

Elective Courses Elective Courses Elective Courses Elective Courses 

Man and NatureMan and NatureMan and NatureMan and Nature
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przedmioty podstawoweprzedmioty podstawoweprzedmioty podstawoweprzedmioty podstawowe Zestaw przedmiotów

podstawowych, rdzeń,

wokół którego

konstruuje się swój

dalszy program studiów

curriculum which

serves as a base for

later construction of

one's program of

studies

Core curriculumCore curriculumCore curriculumCore curriculum

przedmiotyprzedmiotyprzedmiotyprzedmioty

uzupełniająceuzupełniająceuzupełniająceuzupełniające

Zestaw przedmiotów

dodatkowych,

rozwijających wiedzę

zdobytą w ramach core

curriculum

Additional courses

whose aim is to

develop knowledge

gained during Core

Curriculum courses

SuplementarySuplementarySuplementarySuplementary

Curriculum Curriculum Curriculum Curriculum 

ramowy plan nauczaniaramowy plan nauczaniaramowy plan nauczaniaramowy plan nauczania Program studiów,

precyzujący wymiar

godzinowy, kryteria

oraz formę

poszczególnych zajęć

It specifies the number

of hours, form and

criteria for each course

Curriculum OutlineCurriculum OutlineCurriculum OutlineCurriculum Outline

umiejętnościumiejętnościumiejętnościumiejętności

akademickieakademickieakademickieakademickie

nabywane w drodze

zajęć warsztatowych,

niezbędne do dalszej

pracy naukowej,

obejmują

wyszczególnianie

kluczowych elementów

czytanych i słuchanych

tekstów, konstruowanie

własnego tekstu oraz

wypowiedzi ustnych w

sposób jasny i ciekawy,

wreszcie efektywną

pracę w grupie

acquired during the

workshops, essential

for later academic

work, Academic Skills

include researching

and identifying

relevant information

in texts and speeches,

writing academic

papers, preparing well-

structures oral

presentations and

effective group work

Academic SkillsAcademic SkillsAcademic SkillsAcademic Skills

program studiówprogram studiówprogram studiówprogram studiów Wszystkie kursy, które

trzeba przejść by

ukończyć CLAS

All the courses student

is required to complete

in order to achieve

CLAS diploma

studystudystudystudy

programme/academicprogramme/academicprogramme/academicprogramme/academic

programmeprogrammeprogrammeprogramme

Obciążenie godzinoweObciążenie godzinoweObciążenie godzinoweObciążenie godzinowe Ile godzin zajęć

obejmuje minimum

CLAS

The minimum number

of class hours you need

to attend during your

education in CLAS

Total study workloadTotal study workloadTotal study workloadTotal study workload

(AUC)(AUC)(AUC)(AUC)

Licencjat w zakresie

nauk humanistycznych

Bachelor 

of Arts degree

Licencjat w zakresie

nauk społecznych

Bachelor 

of Sciences degree
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Kursy w CLAS CLAS courses

Civic Participation in Democratic Society 

(kurs po angielsku)

Civic Participation in Democratic Society

Edukacja, zmiany społeczne 

i społeczeństwo obywatelskie

Civil Society – 

Education and Social Change

Ewolucja Evolution

Filozofia jako rozmowa – 

ćwiczenia z filozofii i retoryki

Philosophy as Conversation – 

Exercises in Philosophy and Rhetoric

Globalizacja, poziom życia i rozwój gospodarczy 

w perspektywie historycznej

Globalization, quality of life and economic

development in historical perspective

Introduction to American Civilization 

(kurs po angielsku)

Introduction to American Civilization

Katolicyzm, prawosławie, greko-katolicyzm: 

teoria, praktyka, problemy

The Roman Catholic, Orthodox, and Greek

Catholic Faiths: Theory, Practice, Problems

Klasyczne idee ekonomii Classical Ideas of Economy

Klasyczne idee polityki i nauki o polityce Classical Ideas of Politics and Political Sciences

Klasyczne idee socjologii Classical Ideas of Sociology

Lektura Tekstu Artystycznego (LTA) Reading of Literary Texts

Nauka w dziejach i kulturze Science in History and Culture

Pamięć i tożsamość miasta pogranicza Borderland Town – Memory and Identity

Podstawy wiedzy o klimacie i jego zmianach Basic Information on Climate and Climate Change

Przeszłość i tożsamość The Past and Identity

Religie i cywilizacje – współczesne stosunki

międzycywilizacyjne

Religions and Civilizations -contemporary inter-

civilization relations

Sztuka Pracy Naukowej (SZPaN) Research and Studies Skills

Taniec – inne źródło poznania Dance – a Different Source of Cognition

Ustroje państwowe: instytucje i ich dzieje Political Systems: Institutions and Their History

Współczesna filozofia polityki: granice

polityczności

Contemporary Philosophy of Politics - boundaries

of politics (unofficial translation) 

Współczesne ustroje państwowe Contemporary Political Systems
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Miejsca Places Studia Studies

aula Lecture room egzamin poprawkowy retake exam

(podręczna) biblioteka (reference) libr ary kierunek studiów field of study

drewniany domek 

(lokalizacja sekretariatu

w Bibliotece CLAS)

wooden house 

(which serves as 

office space) 

rok studiów year of study

program studiów Curriculum

kuchnia kitchen (facility) semestr letni spring semester

parter upper ground floor semestr zimowy fall semester

podziemie lower ground floor studia drugiego stopnia graduate studiem

Pracownia Artes

Liberales

Artes Liberales 

Study Room

studia licencjackie undergraduate studies

sekretariat sekretariat

stanowisko

komputerowe

computer workstation

studia

międzywydziałowe

średnia z

dotychczasowego

przebiegu studiów

inter-faculty studiem

Grade Point Average

Słownictwo „ogólnouniwersyteckie” zasady studiowania academic regulations

Ministerstwo Nauki i

Szkolnictwa Wyższego

Ministry of Science and

Higher Education
Przedmioty Courses

Dokumenty ćwiczenia class

Elektroniczna

Legitymacja Studencka

(ELS)

electronic student 

ID card

Europejski System

Transferu Punktów

(ECTS)

European Credit

Transfer System

indeks grade book egzamin examination, exam

karta egzaminacyjna examination form grupa zajęciowa class group 

legitymacja studencka student ID card kod przedmiotu course ID /subject code 

nr indeksu student no. (międzynarodowa)

konferencja

(international)

conference

wpis course credit konspekt zajęć course syllabus

wyciąg z karty ocen transcript of records konwersatorium seminar (?)

lektorat foreign language class Kadra Faculty

8



nazwa przedmiotu course name adiunkt assistant professor

plan zajęć course schedule doctor doctor, PhD

proseminarium seminar (?) doktor habilitowany PhD with “habilitation”

przedmiot course doktorant doctor student

przedmiot do wyboru elective course magister master’s degree (?)

przedmiot

obowiązkowy

obligatory course profesor (tytuł

naukowy)

professor

rejestracja do USOSu USOSweb registration profesor nadzwyczajny

(stanowisko)

associate professor

rejestracja na zajęcia course registration profesor wizytujący visiting professor

rejestracja żetonowa token registration profesor zwyczajny full professor

rodzaj zajęć course type starszy wykładowca senior lecturer

seminarium seminar wykładowca lecturer

seminarium licencjackie undergraduate thesis

seminar
Studenci Students

USOS USOSweb Akademik hostel/ housing facility/

residence hall 

warsztaty workshops pokój w akademiku hostel room

wykład lecture wynajmowane

mieszkanie

rented flat

wymagania wstępne prerequisites BC wymiana

międzynarodowa

international student

exchange

wyrejestrowanie z zajęć course withdrawal koło naukowe student research group  

 

zajęcia fizyczne (WF) physical exercises samorząd studencki students’ government

zaliczenie na ocenę grading (wg usosu)

żetony credit points

Academic Core 

9



What is liberal education? 

Different perspectives of

self-definition.

Czym jest edukacja liberalna?

Kilka przykładów

autodefinicji.  

AUC

College College College College 

provides a well-rounded education in the humanities,

social sciences and natural sciences  

undertaken in a spirit of free inquiry in order to heighten

your awareness of the human and natural world you

inhabit and to support your personal 

In addition to factual knowledge, a liberal arts and

sciences education prepares you to become a multilingual,

informed and engaged global citizen, with well-developed

intercultural competences, able to read intelligently, think

critically and write effectively on the processes shaping our

world 

make complex connections across disciplines, cultures and

institutions 

more creative in your problem-solving 

more perceptive of the world around you 

more able to inform yourself about the issues that arise in

your life, personally, professionally and socially, and to

transform such knowledge into practical and ethical action

a liberal education enhances your personal development as

well as your academic and career development 

the frontiers of knowledge, both in academia and the

world of work, now call for cross-disciplinary inquiry 

New pathways across the traditional dividing lines

between liberal arts and sciences and the professional field

are needed 

to integrate and apply their learning 

addressing the 'big questions' in science and society 

connecting analytical skills with practical experience by

putting knowledge into use 

actively oriented to the demands and challenges of the 21st

century 

Kolegium: Kolegium: Kolegium: Kolegium: 

● zapewnia urozmaiconą i kompletną

edukację w zakresie nauk humanistycznych,

społecznych i przyrodniczych

● oprócz zapewnienia wiedzy jako takiej,

stawia sobie za zadanie wykształcić dobrze

poinformowanego i zaangażowanego

obywatela świata, z rozwiniętymi

kompetencjami międzykulturowymi oraz

umiejętnościami krytycznego myślenia,

czytania oraz pisania

● dba także o Twój osobisty rozwój, nie

tylko o akademicki i zawodowy

Edukacja liberalna:Edukacja liberalna:Edukacja liberalna:Edukacja liberalna:

� łączy umiejętności analityczne z

praktycznym doświadczeniem,

� podnosi ważkie pytania dotyczące nauki i

społeczeństwa

� jest zorientowana na wyzwania i

problemy XXI wieku

� wynika z potrzeby interdyscyplinarnych

badań

Edukacja liberalna uczy,Edukacja liberalna uczy,Edukacja liberalna uczy,Edukacja liberalna uczy,     jak: jak: jak: jak:

� tworzyć złożone powiązania pomiędzy

dyscyplinami, kulturami oraz instytucjami

� kreatywnie rozwiązywać problemy

� wnikliwiej postrzegać otaczający Cię

świat

� skuteczniej szukać informacji

� przekładać zdobytą wiedzę na praktyczne

i etyczne działanie
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ECOLAS

The Cognitive and Moral Aspect of Knowledge 

academic, as opposed to vocational, orientation 

various levels of professional or vocational education to be

built upon a preceding level of general education 

critical and independent thinking 

think beyond the given data 

(connection between)/(balance of) cognitive and moral

competencies/reasoning 

Liberal Arts & Sciences stands for 'education' in the true sense

of the word that is combining knowledge with moral alertness 

Students and faculty display a high level of civic engagement,

of moral commitment 

They want to make a difference in the world 

see knowledge as a means to inform their idealism so as to

make their activities more effective 

academic orientation and not immediately on vocational or

professional training 

undergraduate education is about how to do research, how to

develop an investigative mind 

philosophy of 'reaching out' 

foster a sense of responsibility 

appreciate the various angles from which issues can be

approached 

Every course is evaluated by students in order to inform both

the instructor and the department 

broader range of research projects than what is normally

practiced in the graduate divisions of universities 

research projects that typically deal with questions that are

important for the Academy's immediate surroundings 

research projects in which students and faculty work together 

Heads of Department teach courses next to their managerial

tasks 

the Dean is not only an administrator, but also interviews all

prospective students 

take part in extra-curricular activities from which both the

campus and the city might benefit 

building an academic formation 

life-long learning and good citizenship 

renewing the European liberal arts tradition 

students will be equipped with the right tools to pursue a more

specialized master’s program or to enter the professional world

cultivate a broad and interdisciplinary education; 

develop a passion for life-long learing; 

think analytically and critically; 

approach issues from multiple points of view; 

communicate effectively; 

Edukacja liberalna:Edukacja liberalna:Edukacja liberalna:Edukacja liberalna:

� idąca w kierunku raczej

akademickim niż zawodowym

� edukacja w pełnym tego słowa

znaczeniu – łącząca wiedzę z

odpowiedzialnością społeczną

� studia pierwszego stopnia skupiające

się przede wszystkim na tym, jak szukać

informacji i prowadzić badania oraz

kształcące dociekliwe umysły

� odnowa europejskiej tradycji sztuk

wyzwolonych

 

Cele edukacji liberalnej:Cele edukacji liberalnej:Cele edukacji liberalnej:Cele edukacji liberalnej:

� krytyczne i niezależne myślenie,

które wykracza poza podane informacje

� wykształcenie studentów o wysokim

poziomie społecznego zaangażowania i

poczuciu moralnego obowiązku

� wykształcenie potrzeby zdobywania

wiedzy przez całe życie i obywatelskiej

aktywności 

� wykształcenie umiejętności

efektywnej komunikacji

� wykształcenie umiejętności

skutecznego rozwiązywania problemów

� zapewnienie studentom

odpowiednich narzędzi umożliwiających

rozpoczęcie bardziej wyspecjalizowanych

studiów magisterskich lub wejście do

świata zawodowego

� umożliwenie działania i współpracy

w ramach wielokulturowego globalnego

społeczeństwa

 

Jak?Jak?Jak?Jak?

� bliska współpraca pomiędzy

studentami a wykładowcami

� ujmowanie zagadnień z różnych

punktów widzenia

� większy wybór programów

badawczych niż na normalnych studiach

uniwersyteckich

� programy badawcze, nad którymi

pracują studenci i kadra pracują razem

� dziekan pełni nie tylko funkcję
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to solve problems efficiently 

The interdisciplinary approach provides both breadth and

scope 

enabling them to cooperate within a globalizing, multicultural

society and workforce 

An internationally oriented approach (chodzi o studia z

ludźmi z różnych krajów) 

a personal and close interaction between students and teachers

administracyjną, lecz także prowadzi

rozmowy kwalifikacyjne z przyszłymi

studentami → tworzenie społeczności

akademickiej

� udział studentów w dodatkowych

przedsięwzięciach, z pożytkiem dla

kampusu i miasta

� ocena kursów przez studentów

UCU

transform their broad academic and social interests and their international

orientation into academic excellence, intellectual independence and world-

citizenship 

network of educated women and men 

fosters intellectual versatility 

approach problems from various academic paradigms, rather than to

specialize in one 

Students are stimulated to exploit the cultural diversity in the classroom 

take part in individual capstone experiences 

define their [students] own plans to venture into the world and explore

their ambitions 

intercultural exchange is enhanced by cultural diversity 

Students are offered freedom of initiative 

enhance their personal learning experience in the process 

[students want to] achieve their fullest potential 

Academic curiosity 

social responsibility 

interest in the world 

potential contribution to campus life 

invite students who as individuals, and collectively create the learning

environment 

Academic strength 

multifaceted student body 

students stem from different cultural and social backgrounds, [hence]

student body forms a unique population based on diversity and respect 

community that is not limited to the classroom 

Campus life is an essential part of University College’s philosophy 

a wide range of on-campus organizations, special interest committees and

contest 

Edukacja liberalna –Edukacja liberalna –Edukacja liberalna –Edukacja liberalna –

założenia:założenia:założenia:założenia:

� przekształcenie

szerokich akademickich i

społecznych zainteresowań

studentów oraz ich

międzynarodowego

ukierunkowania w

doskonałość akademicką,

intelektualną niezależność i 

obywatelstwo świata

� rozwiązywanie

problemów z perspektywy

różnych akademickich

paradygmatów, raczej niż

specjalizowanie się w

jednym

� promowanie

akademickiej ciekawości,

odpowiedzialności

społecznej i zainteresowania

światem

� społeczność studencka

jako wyjątkowa wspólnota

oparta na zróżnicowaniu i

szacunku

� propagowanie

intelektualnej

wszechstronności
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ROAC

broaden their horizon, to explore things unknown, and to look beyond

what is possible 

explore and discuss exciting new fields 

aim high and therefore expect a lot from our students 

The mission is to improve the lives and the planning for personal success

of the students 

superior learning opportunitie 

put together their own program with courses offered

foundations are laid for a successful academic or professional career

tight-knit academic community

intellectual exchange between students and professors in a friendly and

informal atmosphere

giving students all the attention they need by providing each of them with a

personal tutor

tutor who basically serves as their personal coach

classes are never larger than 25 (in contrast to regular universities where

classes sometimes exceed more than 100) 

method of instruction is highly interactive and intensive

� poszerzanie horyzontów,

badanie tego, co nieznane i

wykraczanie poza to, co

możliwe

� wysokie oczekiwania

wobec studentów

� możliwość lepszego

kształcenia

� grupy wykładowe nie

większe niż 25 osób

� intensywny i

interaktywny sposób

prowadzenia zajęć

� zapewnienie każdemu ze

studentów osobistego tutora

– uwaga skierowana na

studentów

� ściśle zintegrowana

społeczność akademicka
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