
Publiczne Uczelnie Wyższe na Mazowszu – Warszawa 
 

1. L
p
. 

Nazwa uczelni 
Studia I i II stopnia / Jednolite 

studia magisterskie 
Studia doktoranckie Studia Podyplomowe Szkolenia/ kursy 

2.  
Uniwersytet Warszawski 

https://www.uw.edu.pl/ksztalcen
ie/studia-i-i-ii-stopnia/ 

 

https://www.uw.edu.pl/ksztal
cenie/studia-iii-stopnia/ 

 

https://www.uw.edu.pl/ksztal
cenie/studia-podyplomowe/ 

 

https://www.uw.edu.pl/kszt
alcenie/oferta-jezykowa/ 

 

3.  

Politechnika Warszawska 

https://www.pw.edu.pl/Ksztalcen
ie/Studia-I-stopnia-i-jednolite 

 
https://www.pw.edu.pl/Ksztalcen

ie/Studia-II-stopnia 
 

https://sd.pw.edu.pl/Dzial-
Obslugi-Doktorantow/Szkoly-

doktorskie 
 

https://www.pw.edu.pl/Ksztal
cenie/Studia-podyplomowe-i-

kursy/Oferta-studiow-
podyplomowych 

 

https://www.pw.edu.pl/Kszt
alcenie/Studia-

podyplomowe-i-
kursy/Oferta-kursow-i-

szkolen 
 

4.  

Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie 

https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/studialicenc

jackie/Strony/default.aspx 
 

https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/studiamagis

terskie/Strony/default.aspx 
 

https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/studiado
ktoranckie/Strony/default.asp

x 
 

https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapo
dyplomowe/Strony/default.as

px 
 

https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/studiam

ba/Strony/default.aspx 
 

https://ssl-
oferta.sgh.waw.pl/pl/szkole

nia/Strony/default.aspx 
 

5.  
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie 
 

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalceni
e/studia-i-stopnia-i-jednolite 

 
https://uksw.edu.pl/pl/ksztalceni

e/studia-ii-stopnia 
 

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalc
enie/szkola-doktorska 

 

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalc
enie/studia-podyplomowe 

 
- 

6.  
Akademia Wychowania 

Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie 

https://www.awf.edu.pl/uczelnia
/oferta-edukacyjna/studia-i-i-ii-

stopnia 
 

https://www.awf.edu.pl/nauk
a/szkola-doktorska 

 

https://www.awf.edu.pl/uczel
nia/oferta-edukacyjna/studia-
podyplomowe-i-kursy/studia-

podyplomowe 
 

https://www.awf.edu.pl/ucz
elnia/oferta-

edukacyjna/studia-
podyplomowe-i-kursy/kursy 

 

7.  Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego 

w Warszawie 
 

https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/ 
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8.  Akademia Pedagogiki 
Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie 

 

https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/h
ome/RSW2021/ 

 

http://www.aps.edu.pl/doktor
anci/szkola-doktorska/ 

 

http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ 
 

9.  Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna 

w Warszawie 
 

https://chat.edu.pl/oferta-
edukacyjna-2/ 

 
- 

https://chat.edu.pl/oferta-
edukacyjna-2/ 

 
- 

10.  Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie 

 

https://rekrutacja.asp.waw.pl/ 
 

11.  

Akademia Teatralna 
im. Aleksandra Zelwerowicza 

w Warszawie 
 

https://akademia.at.edu.pl/kieru
nek-aktorstwo-specjalnosc-

aktorstwo-dramatyczne/ 
 

https://akademia.at.edu.pl/kieru
nek-aktorstwo-specjalnosc-

aktorstwo-i-wokalistyka/ 
 

https://akademia.at.edu.pl/kieru
nek-rezyseria/rekrutacja-r/ 

 
https://akademia.at.edu.pl/kieru
nek-wiedza-o-teatrze/rekrutacja-

wot/ 
 

https://atb.edu.pl/rekrutacj 
 

- - - 
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Publiczne Uczelnie Wyższe na Mazowszu – uczelnie regionalne 
 

1. L
p
. 

Nazwa uczelni 
Studia I i II stopnia / Jednolite 

studia magisterskie 
Studia doktoranckie Studia Podyplomowe Szkolenia/ kursy 

2.  

Państwowa Uczelnia 

Zawodowa  

w Ciechanowie  

 

https://puzim.edu.pl/kandydat 
 
 
https://puzim.edu.pl/kandydat/je
dnolite-studia-
magisterskie/pedagogika-
przedszkolna-i-wczesnoszkolna# 
 

- 

https://puzim.edu.pl/kandyda
t/2021-03-09-08-41-

54/podyplomowe-studia-
logopedii-og%C3%B3lnej 

 
 

https://puzim.edu.pl/kandyda
t/2021-03-09-08-41-

54/przygotowanie-do-
wykonywania-zawodu-

nauczyciela 
 

- 

3.  

Mazowiecka Uczelnia 

Publiczna 

 w Płocku  

 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-
kandydatow/studia-i-stopnia/ 

 
https://mazowiecka.edu.pl/dla-
kandydatow/studia-ii-stopnia/ 

 
https://mazowiecka.edu.pl/dla-
kandydatow/jednolite-studia-

mgr/ 
 
 

- 

https://mazowiecka.edu.pl/dl
a-kandydatow/studia-
podyplomowe/studia-

podyplomowe/ 
 

https://mazowiecka.edu.pl/
dla-kandydatow/studia-
podyplomowe/kursy-i-

szkolenia/kursy-
kwalifikacyjne/ 

 
https://mazowiecka.edu.pl/

dla-kandydatow/studia-
podyplomowe/kursy-i-

szkolenia/kursy-
specjalistyczne/ 

 

4.  

Politechnika Warszawska  

Filia w Płocku  

 

https://www.pw.plock.pl/Rekruta
cja/Procedura-przyjec/Studia-

pierwszego-stopnia 
 

https://www.pw.plock.pl/Rekruta
cja/Procedura-przyjec/Studia-

drugiego-stopnia 
 

- 

https://www.pw.plock.pl/Rekr
utacja/Procedura-

przyjec/Studia-podyplomowe 
 

https://www.pw.plock.pl/Re
krutacja/Procedura-
przyjec/Szkolenia-z-

jezykow-obcych 
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5.  Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny 

w Radomiu  

 

https://rekrutacja.uniwersytetrad
om.pl/ 

 
- 

https://uniwersytetradom.pl/
2021/06/08/rekrutacja-na-

studia-podyplomowe/ 
- 

6.  Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny  

w Siedlcach  

 

https://www.uph.edu.pl/kandyda
ci/oferta-studiow-2 

 

https://szkoladoktorska.uph.e
du.pl/ 

 

https://www.uph.edu.pl/kand
ydaci/oferta-studiow-

podyplomowych 
 

- 
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