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I. Wydział „Artes Liberales” 
 

1.1 Kierunek studiów: filologia nowogrecka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 

a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, język łaciński  
i kultura antyczna, język grecki 
i kultura antyczna, historia, 
historia muzyki, historia sztuki,  
wiedza o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu, geografia, 
biologia, chemia,  
fizyka i astronomia/ fizyka, 
język obcy nowożytny* 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  
(P. podstawowy) 
 
waga = 40%  
(P. rozszerzony) 

waga = 10% waga = 10% waga = 40% 

*Inny niż wskazany w kolumnie 3. 
 

b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot   
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, łacina, greka 
klasyczna, historia, przedmiot  
z grupy „sztuka”,  
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, polityka, 
psychologia, antropologia, 
geografia, biologia, chemia, 
fizyka, język obcy nowożytny**  

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10%  
(P. niższy SL) 
 
waga  =40%  
(P. wyższy HL) 

waga = 10% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Inny niż wskazany w kolumnie 3. 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, łacina, greka 
klasyczna, historia, muzyka, 
sztuka, ekonomia, geografia, 
biologia, chemia, fizyka, język 
obcy nowożytny** 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10%  
(P. podstawowy) 
 
waga = 40%  
(P. rozszerzony) 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Inny niż wskazany w kolumnie 3. 
 

e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę 
brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze 
wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany 
zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku:  
filologia nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość następujących zagadnień: wiedza  
o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) Grecji Nowożytnej. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: w przypadku osób z maturą zagraniczną zorganizowany zostanie ustny  
sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: filologia 
nowogrecka. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość: języka polskiego (0-10 punktów) oraz 
wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) Grecji 
Nowożytnej.  
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1.2 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden język obcy* do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia,  
geografia,  
historia,  
historia muzyki, 
historia sztuki, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język 
grecki i kultura 
antyczna, język 
obcy nowożytny** 
język regionalny – 
kaszubski, język 
mniejszości 
etnicznej, język 
mniejszości 
narodowej,  
wiedza o 
społeczeństwie, 
wiedza o tańcu  
biologia,  
chemia,  
fizyka i astronomia/ 
fizyka  
informatyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20% waga = 5% waga = 5% waga = 35% waga = 35% 

*Inny niż wskazany w kolumnie 3 
**Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, 
historia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, łacina, greka 
klasyczna,  
język obcy nowożytny***, 
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, polityka, 
psychologia, antropologia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x1 
 

waga = 20% waga = 5% waga = 5% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Inny niż wskazany w kolumnie 3 
***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot 
wymagany  
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny** 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
filozofia, geografia, 
historia, sztuka, 
muzyka, łacina, greka 
klasyczna, język obcy 
nowożytny***, 
ekonomia, biologia, 
chemia, fizyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 5% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Inny niż wskazany w kolumnie 3 
***Inny niż wskazany w kolumnach 3 i 4 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich brane są pod uwagę wyniki wszystkich przedmiotów maturalnych. Pod uwagę 
brana będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów. Osiągnięcie maksymalnej punktacji ze 
wszystkich przedmiotów oznacza zdobycie 10 procent i 10 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Pozostałe 90 punktów będzie można zdobyć uczestnicząc w egzaminie ustnym. Zorganizowany 
zostanie ustny sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: 
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość 
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następujących zagadnień:  wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 
punktów) Śródziemnomorza.  
W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem 
zakwalifikowania jest zdobycie minimum 50 punktów z wyników maturalnych i egzaminu ustnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: w przypadku osób z maturą zagraniczną zorganizowany zostanie ustny  
sprawdzian potwierdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku: kulturoznawstwo - 
cywilizacja śródziemnomorska. Na egzaminie sprawdzana będzie znajomość: języka polskiego (0-10 
punktów) oraz wiedza o literaturze (0-30 punktów), historii (0-30 punktów) i kulturze (0-30 punktów) 
Śródziemnomorza.  
W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem 
zakwalifikowania jest zdobycie minimum 50 punktów. 
 

1.3 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich ze specjalnością: filologia nowogrecka, filologia klasyczna, 
filologia polska, filologia romańska, historia, archeologia, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo 
(niezależnie od specjalności), socjologia, etnologia i antropologia kulturowa, teologia, italianistyka 
i iberystyka przechodzą przez postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu dyplomów 
oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej). 

2. Kandydaci, którzy nie ukończyli kierunków wymienionych w punkcie 1., przystępują do pisemnego 
testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, konkursu dyplomów oraz sprawdzianu 
predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej). 

 
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom na kierunku wymienionym w punkcie 1., otrzymują 35 punktów. Do 
tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitym magisterskim.  
Kandydaci, którzy nie uzyskali dyplomu na kierunku wymienionym w punkcie 1., przystępują do 
pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa. Z testu można uzyskać 
maksymalnie 35 punktów. Za zaliczenie testu uznaje się zdobycie minimum 18 punktów na 35.  
Do tych punktów dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitym magisterskim.  
 
Ocena na dyplomie jest punktowana w następujący sposób: 
ocena celująca  – 35 punktów, 
ocena bardzo dobra – 30 punktów, 
ocena dobra plus – 25 punktów, 
ocena dobra – 20 punktów, 
ocena dostateczna plus – 7 punktów, 
ocena dostateczna – 5 punktów 

 
Maksymalnie za dyplom ukończenia studiów lub pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu 
kulturoznawstwa oraz ocenę na dyplomie można zdobyć 70 punktów.  
 
Następnie kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej):  
Forma egzaminu: ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat wybiera zakres tematyczny sprawdzianu predyspozycji 
(rozmowy kwalifikacyjnej) zgodny z charakterem seminariów, oferowanych dla studentów 
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kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami 
oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska i francuska. 
Kandydat zgłasza listę lektur (minimum – trzy, maksimum – sześć), które będą stanowiły punkt wyjścia 
do rozmowy.  Lista lektur powinna dotyczyć jednego z seminariów. Za sprawdzian predyspozycji 
(rozmowę kwalifikacyjną) można otrzymać maksymalnie 35 punktów.  Za zaliczenie sprawdzianu 
predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 5 punktów na 35. 
 
Punkty za poszczególne etapy sumują się, maksymalnie można uzyskać 105 pkt. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na  zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci, którzy legitymują się dyplomem uzyskanym za granicą, podlegają postępowaniu 
kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci  legitymujący się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych na polskiej uczelni.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci kwalifikowani będą na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.4. Kierunek studiów: artes liberales  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z rozmowy kompetencyjnej (tzw. sprawdzian predyspozycji). Do rozmowy dopuszczeni zostaną 
kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali 
najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca 
na liście rankingowej. Z rozmowy kompetencyjnej zostaną zwolnieni ci kandydaci, których wynik 
końcowy, uzyskany po przeliczeniu punktów z przedmiotów maturalnych wyniesie minimum 
70% (70 punktów). Otrzymają oni maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania  
z rozmowy kompetencyjnej. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia,  
geografia,  
historia,  
historia muzyki, historia 
sztuki, język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna,  
język regionalny – kaszubski, 
język mniejszości etnicznej, 
język mniejszości narodowej,  
wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o tańcu,  
biologia,  
chemia,  
fizyka i astronomia/ fizyka,  
informatyka  
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P. rozszerzony x 1  

waga = 30%  waga = 5 % waga = 30% waga = 35% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą  
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1  

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka  
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1  

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z:  łacina, greka klasyczna, 
historia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
geografia, filozofia, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka,  
 

 P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 30% waga = 5% waga = 30% 
 
waga = 35% 
 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka  

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
łacina, greka klasyczna, 
historia, sztuka, muzyka, 
ekonomia, geografia, 
filozofia, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  
 

 
waga = 30%  
 

waga = 5%  waga = 30%  waga = 35%  

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci  
z nową maturą. Zamiast oceny z języka polskiego pod uwagę będzie brany wynik matury z języka 
oryginalnego matury.  
 
Kandydaci zwolnieni z rozmowy kompetencyjnej mogą zostać zobowiązani do przystąpienia 
dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci kwalifikowani będą na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci zwolnieni z rozmowy kompetencyjnej przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2) Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna) 

 
Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów 
interdyscyplinarnych.  
Kandydaci wybierają do rozmowy trzy tematy z puli tematów, które zostaną podane do wiadomości 
kandydatów na stronie systemu IRK w późniejszym terminie (określonym w części ogólnej uchwały 
rekrutacyjnej na rok akademicki 2017-2018). 
 
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów: 

 celujący - 100 punktów,  

 bardzo dobry - 80 punktów,  

 dobry plus – 70 punktów,  

 dobry – 60 punkty,  

 dostateczny plus - 50 punktów,  

 dostateczny – 40 punktów 

 niedostateczny – 0-39 punktów 
 

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen  
z egzaminów maturalnych oraz z rozmowy kompetencyjnej. 
 
Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów  
z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej. 
 

1.5 Kierunek studiów: artes liberales 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą (kandydaci przesyłają na 
adres rekrutacja_class@al.uw.edu.pl lub zamieszczają w IRK UW skan dokumentu potwierdzającego 
uzyskanie oceny minimum dobrej na dyplomie). 
 
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia 
specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani. 
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W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby chętnych na specjalność, którą kandydat wskazał jako 
swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu 
zaproponowana inna specjalność. 
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku 
wystarczającej liczby chętnych. 
 
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. 
Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów 
interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając 
wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z 
bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych 
wydziałów UW  
i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów.  
 
Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności 
prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli: 
 
- Dzieło sztuki w kulturze  
- Ideowe i materialne aspekty życia społecznego 
- Różnorodność biologiczna i kulturowa 
- Chrześcijaństwo w kulturze 
 
Kandydaci przesyłają proponowane tematy wraz z bibliografią (oddzielna do każdego tematu) na 
elektroniczny adres: rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na 
studia w systemie IRK UW. 
 
Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów: 

 celujący - 100 punktów,  

 bardzo dobry - 80 punktów,  

 dobry plus – 70 punktów,  

 dobry – 60 punkty,  

 dostateczny plus - 50 punktów,  

 dostateczny – 40 punktów, 

 niedostateczny – 0-39 punktów. 
 

O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata  
w rankingu.  
 
Próg kwalifikacji: 70 punktów. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym  
 
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów 
na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą. 

 
1.6 Kierunek studiów: artes liberales 
Specjalność: Cultural and Intellectual History Between East and West (między 
Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
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Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, 
(lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz 
legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – 
jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się 
o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły 
Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+. 
Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. 
Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów 
interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy 
wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur 
dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności 
Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z 
tematów.  
W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie 
komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek  
o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego 
należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, 
które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego 
certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of 
records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku. 
Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy 
weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium 
rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK 
UW. 
 
Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów: 

 celujący – 100 punktów,  

 bardzo dobry – 80 punktów,  

 dobry plus – 70 punktów,  

 dobry – 60 punkty,  

 dostateczny plus – 50 punktów,  

 dostateczny – 40 punktów, 

 niedostateczny – 0-39 punktów. 
 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata  
w rankingu.   
 
Próg kwalifikacji: 70 punktów. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym  
 
Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów 
na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą, którzy legitymują się znajomością 
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języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu 
Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako 
drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) 
na poziomie B2+. 
 

1.7 Kierunek studiów: antropozoologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  

 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny*  
język łaciński i kultura antyczna,  
język grecki i kultura antyczna,  
biologia, chemia,  
fizyka/ fizyka i astronomia, 
filozofia, geografia, historia,  
historia sztuki, historia muzyki,  
wiedza o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 10 % waga = 25% waga = 40% 

* Inny niż wskazany w kolumnie 3. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)  

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3. 

 
 
 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka  
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  łacina, greka 
klasyczna, historia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, antropologia, 
geografia, filozofia, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, matematyka,  
język obcy nowożytny**  
 

P. wyższy (HL) x 1  

waga = 25% waga = 10% waga = 25% waga = 40% 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Kandydaci z maturą zagraniczną podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci  
z maturą 2005-2017. Zamiast oceny z języka polskiego pod uwagę będzie brany wynik matury z 
języka oryginalnego matury.  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

* Inny niż wskazany w kolumnach 1 i 3. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów wymaganych dokumentów 
potwierdzających znajomość języka polskiego na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy  

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 

 
Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego  
w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 
Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo 
zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego 
kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 

Przedmiot  
wymagany  
 
Język polski albo  
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka  

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: łacina, 
greka klasyczna, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, geografia, 
filozofia, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, język obcy nowożytny**  

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 25%  waga = 10%  waga = 25%  waga = 40% 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny*, 
język łaciński i kultura antyczna,  
język grecki i kultura antyczna,  
biologia, chemia, fizyka, 
filozofia, geografia, historia,  
historia sztuki, historia muzyki,  
wiedza o społeczeństwie,  
wiedza o tańcu, informatyka, 
psychologia, ekonomia, 
antropologia, organizacja  
i zarządzanie 

waga = 25%  waga = 10 % waga = 25% waga = 40% 
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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II. Wydział Biologii 
 

1.1 Kierunek studiów: biologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia,  
fizyka i astronomia/  
fizyka, matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Biologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 
 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę można wskazać dwukrotnie  

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.2 Kierunek studiów: biotechnologia 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia,  
fizyka i astronomia/ 
fizyka, matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 
 

 

 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 

 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę można wskazać dwukrotnie  
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.3 Kierunek studiów: biotechnologia 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia,  
fizyka i astronomia/  
fizyka, matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 
 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę można wskazać dwukrotnie  

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.4 Kierunek studiów: ochrona środowiska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia,  
fizyka i astronomia/ 
fizyka, matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie  

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę można wskazać dwukrotnie  
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Biologia 
 

 

 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, fizyka, 
astronomia, 
matematyka, 
informatyka 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę można wskazać dwukrotnie  
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.5 Kierunek studiów: biologia   

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest 
kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe 
miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.   
 
1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 
500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się  
w ramach obowiązującego limitu miejsc. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów 
wymaganych i kierunkowych dla kierunku biologia określonych w programie studiów pierwszego 
stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biologia komórki, 
ekologia, ewolucja, genetyka, mikrobiologia, botanika/zoologia, fizjologia roślin/fizjologia 
zwierząt*  
*W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych  
i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do 
wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów 
rekrutacyjnych. Kandydat ma również prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są 
zgodne z opisanymi dla kierunku biologia; liczba wskazanych przedmiotów nie może być jednak 
większa niż określona w zasadach rekrutacji. 
 
Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na 
punkty zgodnie ze wzorem: 
(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,  
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu)  
z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena Wyliczenie punktów 
rekrutacyjnych 

Liczba punktów 
rekrutacyjnych 

Matematyka 45 3,5 45x(3,5-2):(5-2) 22,50 

Biochemia 90 4,5 90x(4,5-2):(5-2) 75,00 

Razem punktów rekrutacyjnych 97,50 

 
Kandydat obowiązany jest dostarczyć: 
- potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć; 
- podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany 
samodzielnie wg wyżej opisanych reguł. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  
 
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. 
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Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest 
uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach 
pozostałego limitu miejsc. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, o 
miejscu na liście rankingowej kandydata zdecyduje ocena wystawiona na dyplomie studiów 
pierwszego stopnia. 
 
Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.6 Kierunek studiów: biotechnologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest 
kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe 
miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.   
 
1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 
500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się  
w ramach obowiązującego limitu miejsc. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów 
wymaganych i kierunkowych dla kierunku biotechnologia określonych w programie studiów 
pierwszego stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, 
biotechnologia, genetyka, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia molekularna, inżynieria 
bioprocesowa, ewolucja* 
*W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych  
i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do 
wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów 
rekrutacyjnych. Kandydat ma również prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są 
zgodne z opisanymi dla kierunku biotechnologia; liczba wskazanych przedmiotów nie może być 
jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji. 
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Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na 
punkty zgodnie ze wzorem: 
 
(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,  
 
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu)  
z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena Wyliczenie punktów 
rekrutacyjnych 

Liczba punktów 
rekrutacyjnych 

Matematyka 45 3,5 45x(3,5-2):(5-2) 22,50 

Biochemia 90 4,5 90x(4,5-2):(5-2) 75,00 

Razem punktów rekrutacyjnych 97,50 

 
Kandydat obowiązany jest dostarczyć: 
- potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć; 
- podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany 
samodzielnie wg wyżej opisanych reguł. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. 
Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest 
uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach 
pozostałego limitu miejsc. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów,  
o miejscu na liście rankingowej kandydata zdecyduje ocena wystawiona na dyplomie studiów 
pierwszego stopnia. 
 
Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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1.7 Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest 
kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów 
kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe 
miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.   
 
1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 
500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się  
w ramach obowiązującego limitu miejsc. 
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów 
wymaganych i kierunkowych dla kierunku ochrona środowiska  określonych w programie studiów 
pierwszego stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, ekologia, 
hydrobiologia, ekologia terenowa, flora i fauna, technologie w ochronie środowiska, 
monitoring środowiska  
i bioindykacja, ocena wpływu na środowisko-zagrożenia cywilizacyjne, wstęp do biologii*  
*W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych  
i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do 
wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów 
rekrutacyjnych. Kandydat ma również prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są 
zgodne z opisanymi dla kierunku ochrona środowiska; liczba wskazanych przedmiotów nie może być 
jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji. 
 
Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na 
punkty zgodnie ze wzorem: 
(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,  
 
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu)  
z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena Wyliczenie punktów 
rekrutacyjnych 

Liczba punktów 
rekrutacyjnych 

Matematyka 45 3,5 45x(3,5-2):(5-2) 22,50 

Biochemia 90 4,5 90x(4,5-2):(5-2) 75,00 

Razem punktów rekrutacyjnych 97,50 

 
Kandydat obowiązany jest dostarczyć: 
- potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć; 
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- podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany 
samodzielnie wg wyżej opisanych reguł. 
 
2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. 
Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest 
uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach 
pozostałego limitu miejsc. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów,  
o miejscu na liście rankingowej kandydata zdecyduje ocena wystawiona na dyplomie studiów 
pierwszego stopnia. 
 
Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.8 Kierunek studiów: Environmental Management (zarządzanie środowiskiem) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim z możliwością utworzenia grup prowadzonych w języku polskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dowolnego dyplomu licencjata, 
inżyniera, magistra lub równoważnego z wymienionymi dyplomami. Postępowanie kwalifikacyjne 
polega na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim, sprawdzającej wiedzę kandydata w zakresie 
studiów pierwszego stopnia z jednej z następujących dyscyplin naukowych: biologii, chemii, nauk o 
zarządzaniu. Komisja rekrutacyjna może kandydatowi przyznać maksymalnie 40 pkt. Minimalną liczbą 
punktów kwalifikującą do przyjęcia jest 20. Następnie wszyscy kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 
20 pkt., zostają umieszczeni na liście rankingowej, zgodnie z malejącą liczbą punktów. Limit miejsc 
wyznacza pozycję ostatniego z przyjętych kandydatów.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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III. Wydział Chemii 
 

1.1 Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  
i astronomia/ fizyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot punktowany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.2 Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, informatyka,  
fizyka i astronomia 
/fizyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, informatyka,  
fizyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, informatyka,  
fizyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, informatyka, 
fizyka 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.3 Kierunek studiów: zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  
i astronomia/ fizyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot punktowany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
chemia, biologia, 
informatyka, fizyka  

 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.4 Kierunek studiów: chemia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny.  
Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW. 
Zagadnienia egzaminacyjne: szczegółowe wymagania zostaną podane na stronie internetowej 
Wydziału Chemii UW oraz na stronie IRK. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu minimum 30 
punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.5 Kierunek studiów: chemia (Chemistry) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 

 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub dyplom równoważny uzyskany na dowolnym kierunku oraz świadectwo 
zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydat jest kwalifikowany 
na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.  
 
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z obszaru wiedzy innego niż nauki ścisłe lub nauki 
przyrodnicze rekrutacja będzie dwustopniowa. W pierwszym etapie kandydaci ci muszą z pozytywnym 
rezultatem odbyć rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie 
omawiał zagadnienia wybrane przez komisję egzaminacyjną z listy wcześniej opublikowanej na 
stronie www Wydziału Chemii oraz na stronie IRK.  
Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny dostatecznej lub wyższej jest warunkiem koniecznym do 
dopuszczenia do drugiego etapu rekrutacji, który będzie przebiegał tak samo dla wszystkich 
kandydatów i będzie polegać na kwalifikowaniu kandydata na podstawie średniej ocen ze studiów 
wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 



54 
 

1.6 Kierunek studiów: energetyka i chemia jądrowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może 
wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
  
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów: 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona 
na punkty zgodnie ze wzorem 
(S-Smin)/(Smax-Smin), 
gdzie Smaxjest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Sminjest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0 
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0 
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5 
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0 
dla pozostałych: 0,0 

 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 500 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się  
w ramach obowiązującego limitu. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć: 
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją  
o wymiarze godzinowym zajęć, 
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające: 
– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić 
tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera, 
– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł. 
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii: 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, 
warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. 
Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
 
Forma egzaminu: pisemny 
Zagadnienia egzaminacyjne: zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego 
stopnia (minima programowe).  
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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IV. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
 

1.1 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; 
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017  

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 

Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,          
j. francuski, j. niemiecki,   
j. hiszpański, j. włoski,             
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: historia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia, 
informatyka 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo  
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 20% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język polski albo język A1 
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 

Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,          
j. francuski, j. niemiecki,   
j. hiszpański, j. włoski,             
j. rosyjski 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia, 
informatyka, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 20% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 

Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,          
j. francuski, j. niemiecki,   
j. hiszpański, j. włoski,             
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, filozofia, geografia, 
ekonomia, informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo  
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 20% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: historia, 
wiedza o społeczeństwie, geografia, 
informatyka 

waga = 30% waga = 5% waga = 20%  waga =  45% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego 
sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 
 
Maksymalna liczba punktów: 100 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 100 punktów 

 54-50 – 85 punktów 

 49-45 – 70 punktów 

 44-40 – 60 punktów 

 39-35 – 45 punktów 

 34-31 – 30 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 
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1.2 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)   Zasady kwalifikacji 
 
Kandydaci chcący przystąpić do rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku 
dziennikarstwo i medioznawstwo rejestrują się w IRK na kierunek studiów.  
Wybór specjalności następuje na II roku studiów.   
Instytut Dziennikarstwa zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalności w przypadku 
niewypełnienia minimalnego limitu miejsc. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 historia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony  
 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu dojrzałości z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, 
wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.  
 
Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób: 
Matura do 1991 roku  Matura po 1991 roku 
5 – 100%   6 – 100%  
4 – 85%   5 – 90% 
3 – 40%   4 – 75% 
    3 – 50% 
      2 – 30%  
 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)  

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 język polski – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)  

 historia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 organizacja i zarządzanie – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 ekonomia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 geografia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 filozofia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 psychologia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 antropologia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 język obcy nowożytny – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 
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 polityka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 historia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 ekonomia – poziom podstawowy albo rozszerzony 

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony  
 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 historia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego 
sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 
 
Maksymalna liczba punktów: 200 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 200 punktów 

 54-50 – 170 punktów 

 49-45 – 140 punktów 

 44-40 – 110 punktów 

 39-35 – 80 punktów 

 34-31 – 50 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 
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1.3 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Specjalności: logistyka i marketing w mediach; zarządzanie i technologie mediów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

   
Przedmiot  
wymagany   

 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia,  
wiedza o 
społeczeństwie, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
geografia, informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 30% waga = 5% waga = 20% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 
 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 

Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia, fizyka, 
geografia, informatyka 
polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 30% waga = 5% waga = 20% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 

Jeden język obcy do wyboru 
z: j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
filozofia, ekonomia, 
fizyka, geografia, 
informatyka 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo  
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 20% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: historia,  
wiedza o społeczeństwie, fizyka  
i astronomia, geografia, informatyka 

 

waga = 30 % waga = 5 % waga = 20 %  waga =  45 % 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego 
sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 
 
Maksymalna liczba punktów: 100 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 100 punktów 

 54-50 – 85 punktów 

 49-45 – 70 punktów 

 44-40 – 60 punktów 

 39-35 – 45 punktów 

 34-31 – 30 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 
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1.4 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Specjalności: logistyka i marketing w mediach; zarządzanie i technologie mediów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)   Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 historia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 matematyka – poziom podstawowy albo rozszerzony 

 fizyka i astronomia / fizyka – poziom podstawowy albo rozszerzony 
 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu dojrzałości z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, 
wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, geografia, fizyka.  
 
Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób: 
Matura do 1991 roku  Matura po 1991 roku 
5 – 100%   6 – 100%  
4 – 85%   5 – 90% 
3 – 40%   4 – 75% 
    3 – 50% 
      2 – 30%  
 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)  

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 język polski – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)  

 historia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 organizacja i zarządzanie – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 ekonomia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 geografia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 filozofia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 psychologia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 antropologia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 język obcy nowożytny – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 matematyka – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 fizyka – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 

 polityka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL) 
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Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 historia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 ekonomia – poziom podstawowy albo rozszerzony 

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 matematyka – poziom podstawowy albo rozszerzony 

 fizyka – poziom podstawowy albo rozszerzony 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: 

 historia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony  

 język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony 

 filozofia - poziom podstawowy albo rozszerzony 

 matematyka - poziom podstawowy albo rozszerzony  

 fizyka - poziom podstawowy albo rozszerzony 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego 
sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 
 
Maksymalna liczba punktów: 200 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 200 punktów 

 54-50 – 170 punktów 
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 49-45 – 140 punktów 

 44-40 – 110 punktów 

 39-35 – 80 punktów 

 34-31 – 50 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 

 
1.5 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny;  
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza; Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady rekrutacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt.  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kwalifikacja obejmuje trzy etapy: 
1/  Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%); 

Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych: 

 ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 70 punktów 

 ocena dostateczna plus – 60 punktów 

 ocena dostateczna – 50 punktów 
 
2/  Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 40%);  

Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 100 punktów 

 54-50 – 90 punktów 

 49-45 – 80 punktów 

 44-40 – 70 punktów 

 39-35 – 60 punktów 

 34-30 – 50 punktów 

 29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego. 
 

Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. W przypadku każdej ze specjalności 
obowiązują zagadnienia związane z wiedzą ogólnodziennikarską oraz wiedzą ogólnohumanistyczną  
z zakresu podstaw prawa, historii, komunikowania masowego i ekonomii 
oraz 

 w przypadku specjalności dziennikarskiej: 
wiedza z zakresu systemów medialnych (Polska, USA, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania), 
etyki, gatunków dziennikarskich 
 

 w przypadku specjalności public relations i marketing medialny: 
wiedza z zakresu teorii i praktyki PR, reklamy i marketingu, propagandy 
 

 w przypadku specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza: 
zagadnienia związane z historią i estetyką fotografii, podstawami fototechnicznymi oraz tematyką 
związaną ze współczesną fotografią 
 

 w przypadku specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV: 
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zagadnienia związane z reportażem telewizyjnym oraz filmem dokumentalnym, jego historią oraz 
najnowszymi produkcjami, podstawowymi zagadnieniami technicznymi związanymi z przygotowaniem 
reportaży i filmów dokumentalnych 
 
3/  Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio (z wagą 50%); 

Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej: 

 ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 70 punktów 

 ocena dostateczna plus – 60 punktów 

 ocena dostateczna – 50 punktów 

 ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego  
    
 Na portfolio mogą się składać:  

 w przypadku specjalności dziennikarskiej: 
zaświadczenie z odbycia praktyk w redakcji lub wydawnictwie, opublikowane artykuły w prasie 
lub internecie (ksero gazety lub wydruk ze strony wraz ze źródłem), płyta z audycją radiową 
lub programem telewizyjnym, w którym kandydat brał udział 
 

 w przypadku specjalności public relations i marketing medialny: 
zaświadczenie z odbycia praktyk w Agencji Public Relations lub Instytucji Public Relations, 
opublikowane artykuły w prasie lub internecie o tematyce Public Relations (ksero gazety lub 
wydruk ze strony wraz ze źródłem) 
 

 w przypadku specjalności fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza: 
30 zdjęć na nośniku cyfrowym, podpisane swoim imieniem i nazwiskiem oraz peselem. 
Prosimy przynieść płytę na egzamin pisemny. Zostanie ona oddana podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

 w przypadku specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV: 
zaświadczenie z odbycia praktyk w redakcji lub wydawnictwie, opublikowane artykuły w prasie 
lub internecie (ksero gazety lub wydruk ze strony wraz ze źródłem), płyta z audycją radiową 
lub programem telewizyjnym, w którym kandydat brał udział 
 

Nieobecność na egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości 
postępowania rekrutacyjnego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 
 
Maksymalna liczba punktów: 100 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 100 punktów 

 54-50 – 90 punktów 

 49-45 – 80 punktów 

 44-40 – 70 punktów 

 39-35 – 60 punktów 

 34-31 – 50 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 
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1.6 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 

Specjalność: dziennikarstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady rekrutacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie: 

 oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych: 
Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:  
o ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt. 
o ocena dobra plus – 8 pkt. 
o ocena dobra – 6 pkt. 
o ocena dostateczna plus – 4 pkt. 
o ocena dostateczna – 2 pkt. 

 

 średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych: 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:  
o powyżej 4,50 = 10 pkt. 
o 4,50 – 4,31 = 9 pkt. 
o 4,30 – 4,00 = 7 pkt. 
o 3,99 – 3,60 = 5 pkt. 
o 3,59 – 3,40 = 3 pkt. 
o poniżej 3,40 = 1 pkt.  

 
Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na 
dyplomie oraz średnią z toku studiów. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego 
sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 
 
Maksymalna liczba punktów: 10 
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Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 10 punktów 

 54-50 – 9 punktów 

 49-45 – 8 punktów 

 44-40 – 7 punktów 

 39-35 – 6 punktów 

 34-31 – 5 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 
 

1.7 Kierunek studiów: dziennikarstwo i medioznawstwo 
Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady rekrutacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie: 

 oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych: 
Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:  
o ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt. 
o ocena dobra plus – 8 pkt. 
o ocena dobra – 6 pkt. 
o ocena dostateczna plus – 4 pkt. 
o ocena dostateczna – 2 pkt. 

 

 średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych: 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:  
o powyżej 4,50 = 10 pkt. 
o 4,50 – 4,31 = 9 pkt. 
o 4,30 – 4,00 = 7 pkt. 
o 3,99 – 3,60 = 5 pkt. 
o 3,59 – 3,40 = 3 pkt. 
o poniżej 3,40 = 1 pkt.  

 

 rozmowy kwalifikacyjnej + portfolio  
Sposób przeliczania ocen z rozmowy kwalifikacyjnej:  
o ocena celująca albo bardzo dobra – 10 punktów  
o ocena dobra plus – 8 punktów  
o ocena dobra – 7 punktów  
o ocena dostateczna plus – 6 punktów  
o ocena dostateczna – 5 punktów  
o ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego 

 
Na portfolio mogą się składać: 
30 zdjęć na nośniku cyfrowym, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz peselem kandydata lub 
wysłane e-mailem na adres fotografiauw@uw.edu.pl. Płytę należy dostarczyć na adres Pracowni 
Fotografii Prasowej, ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa z dopiskiem: portfolio – studia zaoczne II st. 
spec. foto. Płyta zostanie oddana kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na 
dyplomie, średnią z toku studiów oraz rozmowę kwalifikacyjną. 
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b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy. 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne będą obejmowały zakres wiedzy z historii Polski XX wieku (II RP 1918-
1939, wojny i okupacji 1939-1945, PRL 1944-1989) oraz wiedzę o transformacji systemowej po 1989 
roku w sferze polityki, gospodarki i rynku mediów. 

 
Maksymalna liczba  punktów: 10 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 10 punktów 

 54-50 – 9 punktów 

 49-45 – 8 punktów 

 44-40 – 7 punktów 

 39-35 – 6 punktów 

 34-31 – 5 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 

 
1.8 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady rekrutacji 

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kwalifikacja obejmuje trzy etapy: 
 
1/ Punkty za ocenę na dyplomie studiów wyższych (z wagą 10%); 
 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych: 
 
    ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów 
    ocena dobra plus – 80 punktów 
    ocena dobra – 70 punktów 
    ocena dostateczna plus – 60 punktów 
    ocena dostateczna – 50 punktów 
 
2/ Punkty za egzamin pisemny: test jednokrotnego wyboru (z wagą 40%); 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 
 
    60-55 – 100 punktów 
    54-50 – 90 punktów 
    49-45 – 80 punktów 
    44-40 – 70 punktów 
    39-35 – 60 punktów 
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    34-30 – 50 punktów 
    29-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego. 
 
Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru i będzie obejmował zagadnienia z dziedziny 
IT, zarządzania oraz dziennikarstwa. 
 
3/ Rozmowa kwalifikacyjna (z wagą 50%); 
 
Sposób przeliczania oceny z rozmowy kwalifikacyjnej: 
 
    ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów 
    ocena dobra plus – 80 punktów 
    ocena dobra – 70 punktów 
    ocena dostateczna plus – 60 punktów 
    ocena dostateczna – 50 punktów 
    ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego 
 
Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała zagadnienia z następujących dziedzin: multimedia, 
informatyka i internet, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie i marketing. 
 
Sposób obliczania wyniku końcowego: 
 
W = P*a + M*b + J*C, 
 
Gdzie: 
 
W – wynik końcowy kandydata; 
P – wynik z oceny na dyplomie; M – wynik z testu; 
J – wynik z rozmowy kwalifikacyjnej; 
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%) 
 
Nieobecność na egzaminie lub rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości 
postępowania rekrutacyjnego. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (test mieszany) 
Egzamin obejmuje zagadnienia z dziedziny IT, zarządzania oraz dziennikarstwa. 
Egzamin odbywa się w języku polskim 
 
Maksymalna liczba punktów: 100 
 
Sposób przeliczania punktów z egzaminu: 

 60-55 – 100 punktów 

 54-50 – 90 punktów 

 49-45 – 80 punktów 

 44-40 – 70 punktów 

 39-35 – 60 punktów 

 34-31 – 50 punktów 

 30-0 – 0 punktów – dyskwalifikacja z postępowania rekrutacyjnego 
 
Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać 50 punktów.  
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1.9 Kierunek studiów: logistyka i administrowanie w mediach 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady rekrutacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie: 

 oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych: 
Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:  
o ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt. 
o ocena dobra plus – 8 pkt. 
o ocena dobra – 6 pkt. 
o ocena dostateczna plus – 4 pkt. 
o ocena dostateczna – 2 pkt. 

 

 średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych: 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:  
o powyżej 4,50 = 10 pkt. 
o 4,50 – 4,31 = 9 pkt. 
o 4,30 – 4,00 = 7 pkt. 
o 3,99 – 3,60 = 5 pkt. 
o 3,59 – 3,40 = 3 pkt. 
o poniżej 3,40 = 1 pkt.  

 
Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na 
dyplomie oraz średnią z toku studiów. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów wymaganych dokumentów 
potwierdzających znajomość języka polskiego na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów wymaganych dokumentów 
potwierdzających znajomość języka polskiego na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.” 
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1.10 Kierunek studiów: Journalism and Information Studies (dziennikarstwo i 
informacja) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 punktów.  
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z: 

 konkursu ocen z egzaminów maturalnych (waga = 60%) oraz 

 dodatkowego sprawdzianu predyspozycji do odbywania studiów dziennikarskich w języku 
angielskim - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim (waga=40%).  

 
a) Kandydaci z maturą 2005–2017 

 
ETAP 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki,  j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 10% waga = 30% 

 
ETAP 2. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów (waga = 40%) 
 
Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim.   
Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.  
 
Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów,  
w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną 
uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego.  
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
ETAP 1. 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 
ETAP 2. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów (waga=40%) 
 
Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim.   
Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.  
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Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów,  
w sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną 
uznaje się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
ETAP 1  
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 

Język obcy nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 10% waga = 30% 

* W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 
ETAP 2. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów (waga=40%) 
 
Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim.   
Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.  
 
Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w 
sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje 
się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego. 
  
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
ETAP 1  
 

 
Przedmiot wymagany 

 
Język polski  
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 10% waga = 30% 

* W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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ETAP 2. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów (waga=40%) 
 
Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim.   
Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.  
 
Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w 
sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje 
się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego.  
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

 
ETAP 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

waga = 20% waga = 10% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
ETAP 2. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów (waga=40%) 
 
Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim.   
Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.  
 
Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w 
sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje 
się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 
rekrutacyjnego.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Etap I 
  

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
oryginalny matury* 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
język obcy nowożytny  

waga = 20% waga = 10% waga = 30% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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ETAP 2. Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów (waga=40%) 
 
Rozmowa kwalifikacyjna pozwala na potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie studiów w tym języku. Odbywa się w języku angielskim.   
Może być realizowana w formie telekonferencji w przypadku kandydatów zagranicznych.  
 
Kandydat odpowiada na 4 pytania, za każde pytanie może uzyskać maksymalnie 25 punktów, w 
sumie za odpowiedź na cztery pytania – maksymalnie 100 punktów. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje 
się za niezaliczoną w przypadku otrzymania mniej niż 50 punktów. Osoby, które nie uzyskają 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej,  zostaną zdyskwalifikowane z postępowania 
rekrutacyjnego. 
 
Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania 

rekrutacyjnego.  

1.11 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji:30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot/-y 
punktowany/-e 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
historia, geografia,  
wiedza o 
społeczeństwie, 
informatyka, filozofia, 
historia sztuki, historia 
muzyki, język łaciński i 
kultura antyczna,  
j. polski, j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki, 
matematyka, biologia, 
chemia,  
fizyka i astronomia 
/fizyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
waga = 25% 
 

 
waga = 15% 

 
waga = 10% 

 
waga = po 25% 
 

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym albo rozszerzonym mogą być 
wskazane dwukrotnie 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot/-y 
punktowany/-e 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
historia, geografia, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia, 
informatyka, przedmiot 
z grupy „sztuka”, łacina, 
język polski, język obcy 
nowożytny, 
matematyka, biologia, 
chemia, fizyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
waga = 25% 
 

 
waga = 15% 

 
waga = 10% 

 

waga = po 25% 
 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie niższym (SL) albo wyższym (HL) mogą być 
wskazane dwukrotnie 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot/-y 
punktowany/-e 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
historia, geografia, 
ekonomia, filozofia, 
informatyka, łacina, 
język polski, język obcy 
nowożytny, 
matematyka, biologia, 
chemia, sztuka, muzyka, 
fizyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
waga = 25% 
 

 
waga = 15% 

 
waga = 10% 

 

waga = po 25% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym albo rozszerzonym mogą być 
wskazane dwukrotnie 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny matury 

 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
 

 
Przedmiot/-y 
punktowany/-e 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
historia, geografia, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia, 
informatyka, sztuka, 
muzyka, łacina,  
język polski, język obcy 
nowożytny, 
matematyka, biologia, 
chemia, fizyka 
 

 
waga = 25% 
 

 
waga = 15% 

 
waga = 10% 

 

waga = po 25% 
 

Języki w kolumnie 1 i 3 muszą być różne 
Język polski, matematyka, język obcy nowożytny mogą być wskazane dwukrotnie 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.12 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, geografia, 



77 
 

wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, 
fizyka z astronomią/fizyka, historia sztuki, filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony. 

Sposób przeliczania punktów: 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego  
z wagą = 0,6. 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę oceny z egzaminu dojrzałości z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, łacina, chemia, fizyka. 
Sposób przeliczania punktów 
Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób: 
 
Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku 
5 – 100% 6 – 100% 
4 – 85% 5 – 90% 
3 – 40% 4 – 75% 
 3 – 50% 
 2 – 30% 
1% =  1 punkt rankingowy 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1), język obcy 
nowożytny, matematyka, historia, geografia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, filozofia, 
psychologia, antropologia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka.  
 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
 
Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym 
wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6. 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny, 
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matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, biologia, informatyka, łacina, chemia, 
fizyka. 
Sposób przeliczania punktów: 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście 
przyjęć. 
 
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym 
wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego  
z wagą = 0,6. 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 - 10,00 = 100% 
8,00 - 8,95 = 90% 
7,00 - 7,95 = 75% 
6,00 - 6,95 = 60% 
5,00 - 5,95 = 45% 
4,00 - 4,95 = 30% 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia 
sztuki, filozofia. 
 
Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście 
rankingowej. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.13 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera lub magistra przedkładają dyplom lub indeks  
z wpisanym, zdanym egzaminem dyplomowym. Rekrutacja na studia II stopnia następuje w wyniku 
złożenia dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż to wynika z limitu 
miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie średniej ocen z toku studiów (z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku kandydatów z tą samą średnią o miejscu 
na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.14 Kierunek studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera lub magistra przedkładają dyplom lub indeks  
z wpisanym, zdanym egzaminem dyplomowym. Rekrutacja na studia II stopnia następuje w wyniku 
złożenia dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż to wynika z limitu 
miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie średniej ocen z toku studiów (z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku kandydatów z tą samą średnią o miejscu 
na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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V. Wydział Filozofii i Socjologii 
 
1. Instytut Filozofii 
 

1.1 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski, 
j. słowacki, j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia,  
psychologia, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x1 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, ekonomia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury 

Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
astronomia, geografia, 
historia, informatyka 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.2 Kierunek studiów: filozofia 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

1.3 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie według następującego 
przelicznika: 
 
• Ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów 
• Ocena dobra plus – 80 punktów 
• Ocena dobra – 60 punktów 
• Ocena dostateczna plus – 40 punktów 
• Ocena dostateczna – 20 punktów 
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Dodatkowe 20 punktów uzyskują ci kandydaci, którzy są absolwentami kierunku filozofia na dowolnej 
uczelni. 
 
Wynik końcowy jest sumą powyższych wartości. Maksymalna ilość punktów, jaką kandydat może 
uzyskać to 120. 
 
Przyjęcia będą odbywać się w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie wyżej wskazanych 
zasad do wyczerpania limitu miejsc. 
 
W przypadku istnienia grupy osób o równej liczbie punktów, przez którą przebiegałaby granica limitu 
miejsc, dodatkowo może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami z tej grupy 
na temat ich zainteresowań, które wpłynęły na decyzję o wyborze kierunku filozofia. Maksymalnie 
kandydat może uzyskać 100 punktów. Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
utworzona dodatkowa lista rankingowa dla kandydatów z wyżej wspomnianej grupy. Na studia 
zostaną zakwalifikowani ci spośród nich, którzy zmieszczą się w przewidzianym limicie miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.4 Kierunek studiów: filozofia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie według następującego 
przelicznika: 
 
• Ocena celująca albo bardzo dobra –100 punktów 
• Ocena dobra plus – 80 punktów 
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• Ocena dobra – 60 punktów 
• Ocena dostateczna plus – 40 punktów 
• Ocena dostateczna – 20 punktów 
 
Dodatkowe 20 punktów uzyskują ci kandydaci, którzy są absolwentami kierunku filozofia na dowolnej 
uczelni. 
 
Wynik końcowy jest sumą powyższych wartości. Maksymalna ilość punktów, jaką kandydat może 
uzyskać to 120. 
 
Przyjęcia będą odbywać się w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie wyżej wskazanych 
zasad do wyczerpania limitu miejsc. 
 
W przypadku istnienia grupy osób o równej liczbie punktów, przez którą przebiegałaby granica limitu 
miejsc, dodatkowo może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami z tej grupy 
na temat ich zainteresowań, które wpłynęły na decyzję o wyborze kierunku filozofia. Maksymalnie 
kandydat może uzyskać 100 punktów. Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
utworzona dodatkowa lista rankingowa dla kandydatów z wyżej wspomnianej grupy. Na studia 
zostaną zakwalifikowani ci spośród nich, którzy zmieszczą się w przewidzianym limicie miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.5 Kierunek studiów: filozofia (Philosophy) 
Specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku 
angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 100 pkt. Punkty zdobyte w obu 
etapach są sumowane. 
Próg kwalifikacji (do II etapu postępowania kwalifikacyjnego): 30 pkt. 
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1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą, starą maturą, Maturą Międzynarodową 
(IB) i Maturą Europejską (EB) 

 

I etap 
 

a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki, 
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski, 
j. słowacki, j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia,  
psychologia, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x1 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
II etap 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na 
temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną z ogłoszonej wcześniej listy 
(kandydat jest zobowiązany do wcześniejszego wyboru i przygotowania się z danego tekstu).  
Podczas rozmowy Komisja ocenia, czy: 
 - kandydat potrafi samodzielnie interpretować przeczytany tekst, 
 - kandydat ma predyspozycje do studiowania filozofii, 
 - włada językiem angielskim w stopniu wystarczającym do odbywania studiów filozoficznych w tym 
języku. 
 
Próg kwalifikacji z rozmowy kwalifikacyjnej: 75 pkt. 
 
2) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
I etap 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury 

Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, filozofia, fizyka, 
astronomia, geografia, 
historia, informatyka 

waga = 30% waga = 30% waga = 10% waga = 30% 

 
Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
II etap 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na 
temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną z ogłoszonej wcześniej listy 
(kandydat jest zobowiązany do wcześniejszego wyboru i przygotowania się z danego tekstu). 
Podczas rozmowy Komisja ocenia, czy: 
 - kandydat potrafi samodzielnie interpretować przeczytany tekst, 
 - kandydat ma predyspozycje do studiowania filozofii, 
 - włada językiem angielskim w stopniu wystarczającym do odbywania studiów filozoficznych w tym 
języku. 
 
Próg kwalifikacji z rozmowy kwalifikacyjnej: 75 pkt. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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1.6 Kierunek studiów: kognitywistyka 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany** 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
matematyka*,  
biologia, chemia, 
fizyka  
i astronomia/fizyka, 
filozofia, 
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany** 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
historia, geografia, 
chemia, fizyka i 
astronomia/fizyka, 
informatyka 

 
 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20%  waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 15% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 
** W kolumnie 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
wymagany*** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
matematyka**, 
biologia, chemia, 
fizyka, filozofia, 
informatyka 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
punktowany*** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
historia, geografia, 
chemia, fizyka, 
informatyka, 
psychologia  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 20% waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie wyższym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 
*** W kolumnie 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany*** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
matematyka**, 
biologia, chemia, 
fizyka, filozofia, 
informatyka  

 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany*** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
historia, geografia, 
chemia, fizyka, 
informatyka  

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 20% waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie wyższym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 
*** W kolumnie 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury* 

 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka** 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
Przedmiot  
wymagany*** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
matematyka**, 
biologia, chemia, 
fizyka, filozofia, 
informatyka  

 
Przedmiot  
punktowany*** 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
historia, geografia, 
chemia, fizyka  
i astronomia/fizyka, 
informatyka, 
psychologia 

waga = 20% waga = 25% waga = 15% waga = 25% waga = 15% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematyka na poziomie wyższym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 
*** W kolumnie 4 i 5 nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna) 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczyć będzie dwóch lektur, jednej w języku polskim i drugiej  
w języku angielskim. Z polskiej części egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów,  
a z angielskiej maksymalnie 30 punktów. Tytuły obowiązujących lektur zostaną podane na stronie IRK 
oraz na stronie Wydziału nie później niż do 1 marca 2017 r. 
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1.7 Kierunek studiów: bioetyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma  studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów 
licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub równorzędny. 
Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunku bioetyka obejmuje rozmowę kwalifikacyjną  
z kandydatem. 
  
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:  
 
Część 1: Autoprezentacja kandydata (30 punktów): 
Kandydat ma 5 minut na przedstawienie się, opowiedzenie o swoich dotychczasowych osiągnięciach 
akademickich, naukowych i zawodowych oraz o swoich zainteresowaniach, a także na przedstawienie 
powodów, dla których chciałby studiować bioetykę. 
 
Część 2: Rozmowa na temat lektur (70 punktów): 
Przed stawieniem się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat ma obowiązek zapoznać się z dwiema 
lekturami bioetycznymi (jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim) z listy ogłoszonej przez 
Komisję Rekrutacyjną. Lista lektur zostanie ogłoszona najpóźniej 1 marca 2017 r. Kandydat powinien 
przygotować się do dyskusji na temat wybranych przez siebie tekstów, która odbywa się w języku 
polskim lub angielskim, według wyboru kandydata. 
 
Na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, która 
określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla kierunku 
studiów bioetyka. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 100. 
Minimalna liczba punktów wymaganych do przyjęcia na studia wynosi 60. 

2) Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Instytut Socjologii 
 

2.1 Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji z obu części postępowania: 30 pkt 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów 
maturalnych (70% końcowej oceny) oraz z dodatkowego testu kompetencyjnego (30% końcowej 
oceny). Do drugiego etapu (testu kompetencyjnego) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali 
nie mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów w pierwszym etapie postępowania.  
 
Celem testu kompetencyjnego jest wyselekcjonowanie tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności 
myślenia o świecie społecznym na sposób socjologiczny. Test składa się z 19 zadań o charakterze 
pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego. Kandydaci mają zinterpretować proste dane 
liczbowe, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także pokrótce wyjaśnić przedstawione 
sytuacje życia społecznego. Odpowiedź na pytanie otwarte jest swobodną wypowiedzią autora na 
zadany temat, odwołującą się do jego własnych obserwacji. Wiedza merytoryczna niezbędna do 
udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań nie wykracza poza zakres podstawowego 
programu przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W zakres testu nie wchodzi znajomość porządku 
instytucjonalnego Rzeczypospolitej Polskiej ani Unii Europejskiej. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot  
do wyboru przez 
kandydata 
 

P. rozszerzony x 1  
 

 
Test 
kompetencyjny 
 
 

waga =  15%  waga = 10% waga = 15% waga =  30% waga =  30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych oraz test kompetencyjny. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot  
do wyboru przez 
kandydata 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Test 
kompetencyjny 

 
 

waga = 15% waga = 10% waga =  15% waga = 30% waga =  30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany   
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 
0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot  
do wyboru przez 
kandydata 

 
 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Test 
kompetencyjny 

 

waga = 15% waga = 10% waga = 15% waga = 30% waga =  30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot  
do wyboru przez 
kandydata 
 

 

 
Test 
kompetencyjny 
 

waga = 15% waga = 10% waga = 15% waga =  30% waga = 30 % 

 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku polskim. 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenie zainteresowań socjologicznych kandydata. 
Rozmowa będzie oceniana w skali od 1 do 10, wynik zostanie przeliczony na punkty procentowe, 
gdzie 1=10%. Wynik procentowy kandydata będzie podstawą do ustalenia jego miejsca na liście 
rankingowej. 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
 



93 
 

2.2  Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.  
 
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa złożona z punktów za: 
- średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, 
- ocenę pracy dyplomowej. W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy 
dyplomowej, bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego.  
 
Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 70% ostatecznej oceny w rankingu 
kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej stanowi 30% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. 
Łączny wynik mnoży się przez 100. Maksymalnie kandydat może uzyskać 500 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Wyjątek: w przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie 
otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że 
średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu 
kandydatów. 
Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują 
dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo 
zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego 
kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną 
wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Wyjątek: w przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie 
otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że 
średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu 
kandydatów. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję 
rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do 
dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2.3  Kierunek studiów: socjologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów aż do wyczerpania limitu 
miejsc. Rekrutacja odbywa się w kilku turach. Jeżeli zgłosi się większa niż przewiduje limit liczba 
kandydatów, pod uwagę będzie brana średnia ze studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź studiów równoważnych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują 
dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo 
zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego 
kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną 
wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję 
rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do 
dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2.4 Kierunek studiów: język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad 
dyskursem  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia jest lista rankingowa sporządzona na 
podstawie punktów przyznanych za:  
- średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, 
- ocenę pracy dyplomowej. W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy 

dyplomowej, bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. 



95 
 

Średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 70% ostatecznej oceny w rankingu 
kandydatów. Ocena z pracy dyplomowej stanowi 30% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Wyjątek: w przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie 
otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że 
średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu 
kandydatów. 
Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują 
dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie.  
Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego albo 
zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego 
kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną 
wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Wyjątek: w przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie 
otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że 
średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 100% ostatecznej oceny w rankingu 
kandydatów. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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VI. Wydział Fizyki 
 

1.1 Kierunek studiów: fizyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
informatyka, chemia  
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  
 

1.2 Kierunek studiów: fizyka 
Specjalność nauczycielska             
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
informatyka, chemia, 
biologia, geografia 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
biologia, geografia 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
biologia, geografia 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
Język obcy nowożytny* 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia, 
biologia i geografia  
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 
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1.3 Kierunek studiów: fizyka, studia indywidualne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 85 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Fizyka i astronomia/ 
fizyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Fizyka 
 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Fizyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Fizyka 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  
 

1.4 Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
informatyka, chemia  
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  
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1.5 Kierunek studiów: astronomia, studia indywidualne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 85 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Fizyka i astronomia/ fizyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Fizyka 
 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 
 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Fizyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Fizyka 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  
 

1.6 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
Rekrutacja na specjalności: fizyka medyczna, neuroinformatyka, biofizyka molekularna, 
projektowanie molekularne i bioinformatyka, prowadzona jest oddzielnie. tzn. kandydaci muszą 
zarejestrować się na wybraną przez siebie specjalność, a listy rankingowe tworzone są oddzielnie dla 
każdej z tych specjalności.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
chemia, biologia, informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, chemia, biologia, 
informatyka 
 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, chemia, biologia, 
informatyka 
 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, chemia, biologia, 
informatyka 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  
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1.7 Kierunek studiów: europejskie studia optyki okularowej i optometrii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
chemia, biologia, informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, chemia, biologia, 
informatyka 
 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, chemia, biologia, 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, chemia, biologia, 
informatyka 
 

waga = 5% waga = 35% waga = 5% waga = 55% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.  
 

1.8 Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji 
 

Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki  
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
informatyka, chemia  
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia  
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
fizyka, informatyka, chemia 
 

waga = 5% waga = 50% waga = 5% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 
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1.9 Kierunek studiów: geofizyka w geologii 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki  
  
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Fizyka i astronomia/ fizyka 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo  
język A1 z grupy 1*  
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany  
 
Język obcy nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Fizyka 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany  
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Fizyka   
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

Przedmiot  
wymagany  
 
Język obcy nowożytny* 

Przedmiot  
punktowany 
 
Fizyka 

waga = 10% waga = 40% waga = 10% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: pisemny  
Zagadnienia egzaminacyjne: fizyka i matematyka na poziomie liceum ogólnokształcącego 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 
 

1.10 Kierunek studiów: fizyka 
Specjalności: biofizyka; fizyka biomedyczna; fizyka jądrowa i cząstek elementarnych; 
fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych; fizyka 
teoretyczna; fotonika; geofizyka; metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka); 
matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych; metody jądrowe 
fizyki ciała stałego; nauczanie i popularyzacja fizyki; optyka; metody rentgenowskie w 
fizyce materii skondensowanej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1. Zasady kwalifikacji 
 
Kwalifikacja na wszystkie specjalności w ramach kierunku prowadzona jest wspólnie, a wybór jednej  
z nich następuje po pierwszym semestrze pierwszego roku. Miejsca na każdej z tych specjalności 
przydzielane są do wyczerpania limitu ustalanego przez kierowników specjalności. Kandydaci, dla 
których zabraknie miejsc na wybranej specjalności kierowani są na specjalność, na której są wolne 
miejsca. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki.  
Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
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PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
f. dla pozostałych: 0,0 

 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż  50000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki   
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki, warunkiem 
przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 30 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje 
zakres materiału z fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
 

1.11 Kierunek studiów: astronomia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z astronomii i fizyki. Kandydat może wybrać tylko jeden 
sposób kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
f. dla pozostałych: 0,0 
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Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z astronomii i fizyki, 
warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 30 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin 
obejmuje zakres materiału z astronomii i fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima 
programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
 

1.12 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: fizyka medyczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
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O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 1,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 0,5 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 1,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,0 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
f. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu radiologii, radiochemii, 

radiobiologii, ochrony radiologicznej, technik diagnostyki i obrazowania medycznego: 1,5  
g. dla pozostałych: 0,0 

 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i radiochemii, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 120000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 
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Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego  
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego, warunkiem przyjęcia 
na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje 
zakres materiału z przedmiotów programu studiów pierwszego stopnia na kierunku „zastosowania 
fizyki w biologii i medycynie” dla specjalności „fizyka medyczna”: elementy fizyki, chemii, biologii, fizyki 
promieniowania jonizującego i podstaw radiodiagnostyki (minima programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
 

1.13 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: neuroinformatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
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h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 1,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 0,5 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 1,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,0 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
f. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu neuroinformatyki i analizy 

sygnałów: 1,5  
g. dla pozostałych: 0,0 

 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i neuroinformatyki, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 120000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego  
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego, warunkiem przyjęcia 
na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje 
zakres materiału z przedmiotów programu studiów pierwszego stopnia na kierunku „zastosowania 
fizyki w biologii i medycynie” dla specjalności „neuroinformatyka”: elementy fizyki, chemii, biologii, 
analizy sygnałów, statystyki i elektroencefalografii (minima programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
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języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
 

1.14 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: biofizyka molekularna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii. Kandydat może wybrać 
tylko jeden sposób kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i astronomii: 1,5 
b. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 1,5 
c. dla przedmiotów z zakresu programowania, metod numerycznych i modelowania: 1,5 
d. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
e. dla pozostałych: 0,0 
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Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 120000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego  
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego, warunkiem przyjęcia 
na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje 
zakres materiału z fizyki z elementami chemii i biologii na poziomie studiów pierwszego stopnia 
kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (minima programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
 

1.15 Kierunek studiów: zastosowania fizyki w biologii i medycynie 
Specjalność: projektowanie molekularne i bioinformatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
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Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii. Kandydat może wybrać 
tylko jeden sposób kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
 
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i astronomii: 1,5 
b. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 1,5 
c. dla przedmiotów z zakresu programowania, metod numerycznych i modelowania: 1,5 
d. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0 
e. dla pozostałych: 0,0 

 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu w którego zakresie pojawia się jednocześnie 
np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem najwyższym. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 120000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 
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Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego  
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego, warunkiem przyjęcia 
na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz 
zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. 
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin obejmuje 
zakres materiału z fizyki z elementami chemii i biologii na poziomie studiów pierwszego stopnia 
kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (minima programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
 

1.16 Kierunek studiów: inżynieria nanostruktur 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób 
kwalifikacji.  
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach  
uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty 
rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:  
 
PR = 100/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)] 
 
gdzie: 
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 
do 5) 
w_i - waga przedmiotu (wg. współczynników określonych poniżej) 
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował) 
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S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), 
uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen. 
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się 
zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych. 
 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) 
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.  
Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

a. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0 
b. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0 
c. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0 
d. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0 
e. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5 
f. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0 
g. dla pozostałych: 0,0 

 
Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się 
jednocześnie np. fizyka i biologia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z współczynnikiem 
najwyższym. 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów 
rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące 
się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych 
punktów do zdobycia. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skanu suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze 
godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował. 
2. skanu oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg. powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 

Nazwa 
przedmiotu 

Liczba godzin 
ćwiczenia 

Liczba 
godzin 
wykład 

Uzyskana ocena  
w skali od … do ... 

Waga przedmiotu Wynik 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, 
warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej 
niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego 
limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. Egzamin 
obejmuje zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima 
programowe). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce, którzy wybrali 
ścieżkę rekrutacji na podstawie egzaminu pisemnego. 
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VII. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
 

1.1 Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Geografia  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
matematyka, 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 
1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Geografia  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, 
organizacja i 
zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia, 
matematyka, język 
obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 10%  waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Geografia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, 
ekonomia, filozofia, 
matematyka, język 
obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10%  waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy lub polskie świadectwo maturalne) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

  
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.2 Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części 
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pisemnej, z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub 1,0 dla 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot zarówno na 
poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, wybierany jest wyższy z wyników. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej (z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie niższym 
(SL) lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie wyższym (HL)). 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej (z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie 
podstawowym lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym).  
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy lub polskie świadectwo maturalne) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce. 
 

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.3 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Geografia  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
matematyka,  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10%  waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Geografia  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, 
organizacja i 
zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia, 
matematyka, język 
obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 10%  waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Geografia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, 
ekonomia, filozofia, 
matematyka, język 
obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10%  waga = 10% waga = 15% waga = 50% waga = 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy lub polskie świadectwo maturalne) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.4 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej, z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie 
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podstawowym lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy kandydat 
zdawał przedmiot zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, wybierany jest wyższy 
z wyników. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej (z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie niższym 
(SL) lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie wyższym (HL)). 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 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 świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze w części pisemnej (z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie 
podstawowym lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym). 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy lub polskie świadectwo maturalne) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce. 
 

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.5 Kierunek studiów: geografia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
Rekrutacja odbywa się na kierunek, ale w czasie rejestracji w IRK kandydat wybiera również  
jedną ze specjalności jako pierwszy wybór i co najmniej jeszcze jedną jako wybór/wybory 
alternatywny/e (w wypadku gdyby kandydat nie został przyjęty na specjalność pierwszego wyboru,  
z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym).  
 
Zasady przyjęć na studia 
W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć do 100 punktów rankingowych. Podstawą do podjęcia 
decyzji o przyjęciu na studia jest lista rankingowa sporządzona według malejącej liczby punktów.  
 
W I turze rekrutacji kandydat jest kwalifikowany na podstawie, wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów lub wyników egzaminu wstępnego.  
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.  
Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji 
dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK.  
 
A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia  

a) 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;  

b) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 70 punktów rankingowych;  
c) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 60 punktów rankingowych;  
d) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 50 punktów rankingowych;  
e) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 40 punktów rankingowych.  
 

B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego  
zdający otrzymuje 2 testy:  
a) z ogólnej wiedzy geograficznej,  
b) z zakresu wybranej przez siebie specjalności.  

Pierwszy z wymienionych testów zawiera 20 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 40 
punktów rankingowych. Drugi z testów zawiera 30 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 
60 punktów rankingowych. W sumie w trakcie egzaminu można zdobyć do 100 punktów 
rankingowych.  
 

Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów (bez rozróżnienia, którą ścieżką kandydat 
jest rekrutowany), a punkty rankingowe traktowane są jednakowo.  
Po przyjęciu na studia, kandydat zostaje wpisany na specjalność, zgodnie z deklaracją złożoną w 
trakcie rejestracji w IRK. W wypadku gdyby liczba chętnych na specjalność pierwszego wyboru  
przekroczyła limit miejsc na niej, o przyjęciu decyduje wynik rekrutacyjny.  
Kandydaci nieprzyjęci na wybraną przez siebie specjalność, z powodu zajęcia wszystkich miejsc  
w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym, zostaną przydzieleni na specjalność 
alternatywną zadeklarowaną w trakcie rejestracji w IRK.  
 
Forma egzaminu: pisemny  
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W II turze rekrutacja odbywa się wyłącznie ścieżką „Kandydowanie na podstawie wyniku studiów  
I stopnia na kierunku geografia”. II tura rekrutacji będzie otwarta w przypadku niewypełnienia limitów 
miejsc w I turze. 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
U cudzoziemców, którzy wybiorą ścieżkę rekrutacji – na podstawie egzaminu wstępnego – znajomość 
języka polskiego będzie sprawdzana podczas egzaminu wstępnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.6 Kierunek studiów: geografia, specjalność turystyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, 
inżynierski lub równorzędny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu 
wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK).  
W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.7 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
Rejestracja w IRK odbywa się na kierunek, ale w czasie rejestracji kandydat wybiera jedną ze 
specjalności jako pierwszy wybór i drugą jako wybór alternatywny (w wypadku gdyby kandydat 
nie został przyjęty na specjalność pierwszego wyboru, z powodu zajęcia wszystkich miejsc w obrębie 
limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym). 
 
Zasady przyjęć na studia 
W I turze rekrutacji podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia jest lista rankingowa 
sporządzona według malejącej liczby punktów. Kandydat kwalifikowany jest na podstawie wyników 
osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub wyniku egzaminu wstępnego.  
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. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób (ścieżkę) 
kwalifikacji. Wybór ścieżki kwalifikacji dokonywany jest w trakcie rejestracji w systemie IRK.  
 
A. Kandydowanie na podstawie wyniku studiów I stopnia:  

a) 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 65 
punktów rankingowych;  

b) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 55 punktów rankingowych;  
c) osoba z dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 45 punktów rankingowych;  
d) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną plus (3,5) – 35 punktów rankingowych;  
e) osoba z dyplomem z ogólną oceną dostateczną (3,0) – 25 punktów rankingowych.  

 
B. Kandydowanie na podstawie wyniku egzaminu wstępnego:  

zdający otrzymuje 2 testy zawierające zadania z zakresu problematyki obydwu specjalności:  
Planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego oraz Urbanistyki i regionalistyki, przy 
czym bardziej rozbudowany jest test z zakresu problematyki specjalności, którą w trakcie rejestracji 
(w IRK) kandydat wskaże jako specjalność pierwszego wyboru. Test z tej specjalności zawiera 30 
zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 60 punktów rankingowych. Test z zakresu 
drugiej specjalności zawiera 20 zadań, za których rozwiązanie można zdobyć do 40 punktów 
rankingowych. W sumie w trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 100 punktów 
rankingowych.  
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W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie 65 punktów rankingowych (kandydując 
ścieżką „na podstawie wyniku studiów I stopnia”), lub do 100 punktów rankingowych (kandydując 
ścieżką „na podstawie wyniku egzaminu wstępnego”. 
Lista rankingowa jest wspólna dla wszystkich kandydatów (bez rozróżnienia, którą ścieżką kandydat 
jest rekrutowany), a punkty rankingowe traktowane są jednakowo.  
Po przyjęciu na studia, kandydat zostaje wpisany na specjalność, zgodnie z deklaracją złożoną w 
trakcie rejestracji w IRK. W wypadku gdyby liczba chętnych na daną specjalność przekroczyła limit 
miejsc na niej, o przyjęciu decyduje wynik rekrutacyjny.  
Kandydaci nieprzyjęci na wybraną przez siebie specjalność z powodu zajęcia wszystkich miejsc  
w obrębie limitu przez osoby z lepszym wynikiem rankingowym, mogą być przyjęci (o ile upoważnia 
ich do tego miejsce na liście rankingowej), na specjalność alternatywną zadeklarowaną w trakcie 
rejestracji w IRK.  
 
Forma egzaminu: pisemny  
 
W II turze rekrutacja odbywa się wyłącznie ścieżką „Kandydowanie na podstawie wyniku studiów  
I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna”. II tura rekrutacji będzie otwarta w przypadku 
niewypełnienia limitów miejsc w I turze. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
U cudzoziemców, którzy wybiorą ścieżkę rekrutacji – na podstawie egzaminu wstępnego – znajomość 
języka polskiego będzie sprawdzana podczas egzaminu wstępnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.8 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
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Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki, magisterski, 
inżynierski lub równoważny. 
Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu 
wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów (IRK).  
W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat 
językowy) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.   
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VIII. Wydział Geologii 
 
1.1 Kierunek studiów: geologia poszukiwawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 40 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
informatyka, 
matematyka* 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być wskazana dwukrotnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka** 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot punktowany  
 
Matematyka* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
matematyka* 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka może być wskazana dwukrotnie. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.2 Kierunek studiów: geologia stosowana 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (studia inżynierskie) 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3,5 roku 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 40 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, fizyka  
i astronomia / fizyka, 
informatyka, 
matematyka* 
 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być wskazana dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka** 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, fizyka, 
informatyka, 
matematyka** 

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot punktowany  
 
Matematyka* 

 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: geografia, 
biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, 
matematyka* 

 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 70% 

*Matematyka może być wskazana dwukrotnie. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.3 Kierunek studiów: geologia 
Specjalności: geologia klimatyczna; geochemia, mineralogia, petrologia i geologia 
złóż; stratygrafia i sedymentologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) 
maksymalnie dwie specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej 
zainteresowani. 
 
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega 
sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie 
zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem. 
 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie 
przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym 
na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru. 
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1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany: 
- na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów  
lub 
- na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.  
 
Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek 
geologia, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną z trzech 
specjalności. 
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona 
na punkty zgodnie ze wzorem: 

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin), 
 

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną (czyli 2), gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.  
Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu)  
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
(G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu. 

 
R=ΣKGW 

 
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

 dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki, geofizyki i geodezji: 1,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0 

 dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0 

 dla pozostałych: 0,0 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest 
uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.  
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć: 
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją  
o wymiarze godzinowym zajęć, 
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające: 
– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić 
tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera, 
– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł. 
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii 
dynamicznej, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych 
nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach 
obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. 
Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych 
przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunku geologia 
i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. 
studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.4 Kierunek studiów: geologia stosowana 

Specjalności: hydrogeologia; geologia inżynierska; tektonika i kartografia 
geologiczna; geologia środowiskowa; gospodarka surowcami mineralnymi 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 

 
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) 
maksymalnie dwie specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej 
zainteresowani. 
 
W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega 
sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie 
zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem. 
 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie 
przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym 
na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru. 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany: 
- na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów  
lub 
- na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.  
 



139 
 

Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci są przyjmowani na kierunek 
geologia stosowana, ponadto w momencie rejestracji w systemie IRK kandydat decyduje się na jedną 
z pięciu specjalności. 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona 
na punkty zgodnie ze wzorem: 

K=100(S-Smin)/(Smax-Smin), 
 

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną (czyli 2), gdzie K jest oceną po przeliczeniu dla danego przedmiotu.  
Punkty rekrutacyjne (R) każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (K) (po przeliczeniu)  
z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
(G) danego przedmiotu oraz przez współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu. 

 

R=ΣKGW 

 
Współczynnik (W) zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio: 

 dla wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk z zakresu geologii: 2,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki i geofizyki i geodezji: 1,0 

 dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 1,0 

 dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki i informatyki: 1,0 

 dla pozostałych: 0,0 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów, warunkiem znalezienia się liście rankingowej przy rekrutacji na studia jest 
uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 000.  
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć: 
1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją  
o wymiarze godzinowym zajęć, 
2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające: 
– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić 
tylko przedmioty mające współczynnik (W) większy od zera, 
– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł. 
 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej 
 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z geologii 
dynamicznej, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych 
nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach 
obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100. 
Egzamin obejmuje zakres materiału z geologii dynamicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do zaliczenia, jako różnic programowych, wybranych 
przedmiotów kierunkowych przewidzianych w programach nauczania I stopnia na kierunku geologia 
i/lub geologia stosowana. Wybór przedmiotów do uzupełnienia dokonywany jest przez Dziekana ds. 
studenckich i studenta niezwłocznie po rozpoczęciu studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.5 Kierunek studiów: Applied Petroleum Geosciences (nauki o ziemi w poszukiwaniu 
węglowodorów)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny z zakresu nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ) 
lub chemii, posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Kandydat jest 
kwalifikowany na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych. 
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z innych obszarów wiedzy, ponadto posiadają certyfikat 
znajomości językowej na poziomie min. B2, rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o wynik 
testowego egzaminu z zakresu geologii i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia. Egzamin 
zostanie przeprowadzony on-line w języku angielskim. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie 
końcowej liczby punktów nie mniejszej niż 50 (na 100 możliwych) oraz zapewniającej miejsce na liście 
rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Limit przyjęć dla kandydatów spoza 
grona uprawnionego do kwalifikacji bez egzaminu, wynosi 10% z ogólnego limitu miejsc na APG.  
 
Test będzie zawierał pytania zarówno z geologii, jak i chemii, obejmujące zagadnienia z poniższej 
listy.  
 
Zagadnienia geologiczne: 

 Budowa geologiczna Ziemi 

 Skały i minerały 

 Współczesne środowiska sedymentacji i ich zapis kopalny 

 Deformacje skał w skorupie ziemskiej 

 Metody datowania skał i procesów geologicznych 

 Krążenie wody w skorupie ziemskiej 

 Ewolucja świata organicznego na tle historii Ziemi 

 Tabela stratygraficzna 

 Najważniejsze złoża surowców energetycznych 
 
Zagadnienia chemiczne: 

 Fizyczne i chemiczne zmiany materii 

 Teoria atomowa materii 

 Budowa elektronowa atomów a tablica okresowa Mendelejewa 

 Właściwości metali, niemetali i metaloidów 
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 Równania chemiczne i stechiometria 

 Szybkość reakcji i równowaga chemiczna 

 Właściwości roztworów 

 Reakcje utleniania-redukcji 

 Węgiel i jego związki organiczne 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. W przypadku zdawania testu, zostaje on przeprowadzony on-line. 
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IX. Wydział Historyczny 
 
1. Instytut Archeologii 
 

1.1 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
wiedza o społeczeństwie, 
historia, historia sztuki, 
geografia, język łaciński  
i kultura antyczna, język 
grecki i kultura antyczna, 
filozofia 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 70 % 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, historia, 
przedmiot z grupy sztuka, 
geografia, łacina, greka 
klasyczna, filozofia 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 70 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
L1* 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
ekonomia, historia, 
sztuka, muzyka, 
geografia, łacina, greka 
klasyczna, filozofia 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 70 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury 

 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 

 
Przedmiot wymagany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
ekonomia, historia, 
sztuka, muzyka, 
geografia, łacina, greka 
klasyczna, filozofia  

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 70 % 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa ma na celu sprawdzenie orientacji kandydata w zagadnieniach 
dotyczących przyszłych studiów i umiejętności niesprawdzalnych w trybie matury zagranicznej 
(stopnia znajomości języka polskiego). 
 
Przykładowa literatura do wykorzystania będzie podana na stronie www.irk.uw.edu.pl oraz na stronie 
www.archeo.uw.edu.pl w zakładce „rekrutacja”. 
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1.2 Kierunek studiów: Archaeology (archeologia) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 

1) Zasady kwalifikacji 
 

Próg kwalifikacji: 30  pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
wiedza o 
społeczeństwie, 
historia, historia 
sztuki, geografia, 
język łaciński i 
kultura antyczna, 
język grecki i kultura 
antyczna, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 5 % waga = 70 % waga = 10 % 

Język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
wymagany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
organizacja  
i zarządzanie, 
ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, 
historia, przedmiot  
z grupy sztuka, 
geografia, łacina, 
greka klasyczna, 
filozofia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 5 % waga = 70 % waga = 10 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

Język angielski na poziomie wyższym (HL)  może być wskazany dwukrotnie 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
ekonomia, historia, 
sztuka, muzyka, 
geografia, łacina, 
greka klasyczna, 
filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 5 % waga = 70 % waga = 10 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

Język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot 
wymagany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
ekonomia, historia, 
sztuka, muzyka, 
geografia, łacina, 
greka klasyczna, 
filozofia 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 

 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 5 % waga = 70 % waga = 10 % 

Język angielski może być wskazany dwukrotnie 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu jednego spośród następujących 
przedmiotów wybranych przez kandydata: historia, geografia, historia sztuki, język grecki i kultura 
antyczna, język łaciński i kultura antyczna. 
Rozmowa będzie punktowana od 1 do 100 punktów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

1.3 Kierunek studiów: archeologia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia dla kandydatów z dyplomem archeologii 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata archeologii. 
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brani pod uwagę kandydaci z dyplomem licencjata archeologii 
Instytutu Archeologii UW lub dyplomem innej uczelni pod warunkiem, że program nauczania 
archeologii na tej uczelni pokrywa się w 60% z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW. 
Na studia przyjęci zostaną kandydaci ze średnią obliczoną w następujący sposób: średnia ocen 
z całego toku studiów, stopień z pracy licencjackiej oraz stopień z egzaminu licencjackiego (obliczona 
wg wzoru 0,7 – średnia z toku studiów; 0,2 – ocena z pracy licencjackiej; 0,1 – ocena z egzaminu 
licencjackiego). Przyjęcia będą się odbywać w kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie 
powyższego wzoru do wyczerpania limitu.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.4 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny uzyskany na 
kierunku innym niż archeologia. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen z toku studiów wyższych. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy. 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.5 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia dla kandydatów z dyplomem archeologii 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata archeologii. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brani 
pod uwagę kandydaci z dyplomem licencjata archeologii Instytutu Archeologii UW lub dyplomem innej 
uczelni pod warunkiem, że program nauczania archeologii na tej uczelni pokrywa się w 60%  
z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW. Na studia przyjęci zostaną kandydaci ze średnią 
obliczoną w następujący sposób: średnia ocen z całego toku studiów, stopień z pracy licencjackiej 
oraz stopień z egzaminu licencjackiego (obliczona wg wzoru 0,7 – średnia z toku studiów; 0,2 – ocena 
z pracy licencjackiej; 0,1 – ocena z egzaminu licencjackiego). Przyjęcia będą się odbywać w 
kolejności listy rankingowej ułożonej na podstawie powyższego wzoru do wyczerpania limitu. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.6 Kierunek studiów: archeologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny uzyskany na 
kierunku innym niż archeologia. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen z toku studiów wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.7 Kierunek studiów: Archaeology (archeologia) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra lub równoważny 
dowolnego kierunku, posługujących się biegle językiem angielskim. Podstawą przyjęcia na studia jest 
rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim, która ma na celu sprawdzenie 
zainteresowań kandydata oraz jego predyspozycji do studiowania na kierunku archeologia. Kandydat 
przyjęty na studia magisterskie, niebędący absolwentem studiów pierwszego stopnia na kierunku 
archeologia, może zostać zobowiązany do zaliczenia wybranych przedmiotów, należących do 
programu studiów I stopnia na kierunku archeologia w celu zniwelowania różnic programowych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
 

2.1 Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot/y wymagany/e  
 
Jeden lub dwa przedmioty 
do wyboru z:  
język polski, 
matematyka, język obcy 
nowożytny (do wyboru 
z: j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki, j. szwedzki), 
języki mniejszości 
narodowych, języki 
mniejszości etnicznych, 
język regionalny 
(kaszubski), biologia, 
historia, historia sztuki, 
historia muzyki, wiedza 
o tańcu, wiedza o 
społeczeństwie, chemia, 
fizyka i astronomia/ 
fizyka, geografia, 
filozofia, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = po 35 % 

Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym mogą być wskazane dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  
albo język A1 z grupy 1 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot/y wymagany/e  
 
Jeden lub dwa przedmioty 
do wyboru z:  
język polski, matematyka, 
język obcy nowożytny, 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja  
i zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, chemia, 
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = po 35 % 

W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie wyższym (HL) mogą być wskazane dwukrotnie. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  
albo język L1 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot/y wymagany/e  
 
Jeden lub dwa przedmioty 
do wyboru z:  
język polski, matematyka, 
język obcy nowożytny, 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
chemia, fizyka, geografia, 
filozofia, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = po 35 % 

W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym mogą być wskazane dwukrotnie. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot/y wymagany/e  
 
Jeden lub dwa przedmioty 
do wyboru z:  
język polski, 
matematyka, język obcy 
nowożytny, biologia, 
historia, sztuka, muzyka, 
ekonomia, chemia, 
fizyka, geografia, 
filozofia, informatyka 

waga = 15 % waga = 5 % waga = 10 % waga = po 35 % 

Język polski, język oryginalny matury, matematyka, język obcy nowożytny mogą być wskazane dwukrotnie. 
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Zasady kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna punktowana do 100 punktów. 
 
Elementy brane pod uwagę: 

a) umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu z zakresu etnologii, antropologii kulturowej w 
języku polskim – max. 25 punktów;  

b) umiejętność formułowania wypowiedzi – max. 25 punktów;  
c) znajomość literatury przedmiotu związanej z zainteresowaniami kandydata – max. 25 

punktów;  
d) plany związane ze studiami w IEiAK – max. 25 punktów.  

 
Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku polskim.  
Zagadnienia egzaminacyjne: w zależności od zainteresowań kandydata antropologią. 
 

2.2 Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub 
dyplomu równoważnego.  
 
Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:  

 Ocena z dyplomu jw. – max. 10 punktów 

 Projekt badawczy pracy magisterskiej – max. 40 punktów.  
 

Przy ocenie projektu brane są pod uwagę: umiejętność problematyzacji tematu, umiejętność 
postawienia tezy głównej, umiejętność zaprogramowania badań terenowych, podanie wstępnej 
literatury przedmiotu, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem. Dodatkowo punktowane 
będzie bieżące zaangażowanie w projekty badawcze. 
 

 Rozmowa kwalifikacyjna na temat projektu pracy magisterskiej prowadzona w języku polskim 
– max. 50 punktów.  

Na ocenę wypowiedzi ma wpływ wykorzystanie literatury ze studiów licencjackich – max. 25 pkt., 
umiejętność formułowania wypowiedzi i odwołania do pojęć i teorii antropologicznych – max. 25 pkt.  
 
Kandydaci, którzy uzyskali w czasie rozmowy poniżej 20 punktów, nie zostaną przyjęci. 
 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z obywatelstwem polskim. 
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3. Instytut Historii Sztuki    
 

3.1 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
geografia, historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza o tańcu,  
j. łaciński i kultura antyczna,  
j. grecki i kultura antyczna  
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
geografia, historia, przedmiot z 
grupy „sztuka”, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, filozofia, 
psychologia, antropologia, łacina, 
greka klasyczna 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka  
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
geografia, historia, sztuka, muzyka, 
filozofia, ekonomia, łacina, greka 
klasyczna 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
 
Język obcy nowożytny 

 

 

Przedmiot wymagany 
 

Jeden przedmiot do wyboru 
z : geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza o 
tańcu, j. łaciński i kultura 
antyczna, j. grecki i 
kultura antyczna 
 

waga = 25 % waga = 5 % waga = 25 % waga = 45 % 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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3.2 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
geografia, historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza o tańcu,  
j. łaciński i kultura antyczna,  
j. grecki i kultura antyczna  
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
geografia, historia, przedmiot z 
grupy „sztuka”, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, filozofia, 
psychologia, antropologia, łacina, 
greka klasyczna 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka  
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
geografia, historia, sztuka, muzyka, 
filozofia, ekonomia, łacina, greka 
klasyczna 
 

P. rozszerzony x 1 
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waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z: geografia, historia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza o 
tańcu, j. łaciński i kultura 
antyczna, j. grecki i 
kultura antyczna 

 

waga = 25 % waga = 5 % waga = 25 % waga = 45 % 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

3.3 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, z czego 
75% stanowi wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 25% przeliczenie średniej z toku studiów  
wg następującego schematu: 
4,5-5,0 – 25 pkt 
4,0-4,49 – 20 pkt 
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3,5-3,99 – 15 pkt 
3,0-3,49 – 10 pkt 
 
Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna  
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi 
kandydata/planowaną przez kandydata pracą magisterską. Oceniana jest umiejętność posługiwania 
się terminologią historii sztuki, znajomość jej najważniejszych metod, jak również podstawowej 
literatury,  
w zakresie wskazanego przez kandydata kierunku zainteresowań. Kandydat przygotowuje konspekt 
wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego zainteresowań kandydata lub projektu pracy 
magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla 
przeprowadzenia rozmowy.  
 
Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny (maksymalna liczba punktów: 75): 

 posługiwanie się terminologią historii sztuki i znajomość jej najważniejszych metod: 0-20 pkt; 

 przygotowanie konspektu wraz ze wstępną bibliografią: 0-20 pkt; 

 rozmowa na temat projektu badawczego/planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-35 pkt. 
 
Przy sporządzaniu listy osób zakwalifikowanych na studia brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, 
którzy uzyskali min. 60 % ogólnej liczby punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Egzamin ustny: rozmowa kwalifikacyjna 
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania kandydata dotyczące sztuki. Kandydat 
zobowiązany jest przygotować wybrane przez siebie zagadnienia z zakresu historii sztuki, wraz z jego 
konspektem oraz listą lektur uwzględniającą publikacje odnoszące się do ww. zagadnienia. Będzie 
ona podstawą rozmowy kwalifikacyjnej. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100 
Próg kwalifikacji: 60  pkt. 
 

3.4 Kierunek studiów: historia sztuki 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, z czego 
50% stanowi przeliczenie oceny uzyskanej za pracę licencjacką lub egzamin licencjacki według 
schematu: 
ocena celująca albo bardzo dobra – 50 pkt. 
ocena dobra – 40 pkt. 
ocena dostateczna – 30 pkt., 
 
a 50% przeliczenie średniej z toku studiów wg następującego schematu: 
4,5-5,0 – 50 pkt 
4,0-4,49 – 45 pkt 
3,5-3,99 – 30 pkt 
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3,0-3,49 – 20 pkt 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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4. Instytut Historyczny 
 

4.1 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Historia 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga= 5% waga = 20% waga = 60% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Historia 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga= 5% waga = 20% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski  
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

Przedmiot wymagany 
 
Historia 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga= 5% waga = 20% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

Przedmiot wymagany 
 
Historia 

waga = 15% waga = 5% waga = 20% waga = 60% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 

4.2 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
I TURA  
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego  
z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na ich podstawie przygotowana 
zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów. 
 
 
 
Sposób przeliczania punktów 
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Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyrażony w % przelicza się na punkty 
rankingowe wg zasady – 1% wyniku maturalnego = 0,6 punktu rankingowego; Wynik egzaminu z 
języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg 
zasady – 1% wyniku maturalnego = 1 punkt rankingowy. 
 
II TURA 
Odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie złożonych dokumentów.  
W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod 
uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo 
rozszerzonym. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych 
punktów. Sposób przeliczania punktów jak w I turze.  
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
I TURA  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
II TURA 
Odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie złożonych dokumentów. 
W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na 
zasadach ogólnych, określonych uchwałą Senatu UW.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
I TURA  
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego albo języka A1 z grupy 1 na poziomie niższym (SL) albo wyższym (HL). Na ich podstawie 
przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej przelicza się na punkty procentowe zgodnie  
z tabelą zawartą w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej. 
Punkty procentowe przelicza się na punkty rankingowe wg zasady – 1% wyniku maturalnego na 
poziomie niższym (SL) = 0,6 punktu rankingowego; 1% wyniku maturalnego na poziomie wyższym 
(HL) = 1 punkt rankingowy. 
 
II TURA 
Odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc  
w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego albo języka A1 z grupy 1 na poziomie niższym (SL) albo wyższym (HL). Na ich podstawie 
przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów. Sposób przeliczania 
punktów jak w I turze. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
I TURA  
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego albo języka L1 na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na ich podstawie 
przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Europejskiej przelicza się na punkty procentowe zgodnie z 
tabelą zawartą w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej. 
Punkty procentowe przelicza się na punkty rankingowe wg zasady – 1% wyniku maturalnego na 
poziomie podstawowym = 0,6 punktu rankingowego; 1% wyniku maturalnego na poziomie 
rozszerzonym = 1 punkt rankingowy. 
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II TURA 
Odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc  
w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego albo języka L1 na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na ich podstawie 
przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów. Sposób przeliczania 
punktów jak w I turze. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
I TURA  
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego albo języka oryginalnego matury. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa 
według liczby uzyskanych punktów. 
 
II TURA 
Odbędzie się w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc  
w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka 
polskiego albo języka oryginalnego matury. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa 
według liczby uzyskanych punktów.  

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 

4.3 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Przewidziane są dwie tury rekrutacji – I letnia i II tura jesienna – do wypełnienia limitu miejsc. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.  
W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod 
uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo 
rozszerzonym. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyrażony w % przelicza się na punkty 
rankingowe wg zasady – 1% wyniku maturalnego = 0,6 punktu rankingowego; Wynik egzaminu z 
języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg 
zasady – 1% wyniku maturalnego = 1 punkt rankingowy.  
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
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Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.  
W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc, postępowanie kwalifikacyjne zostanie 
przeprowadzone na zasadach ogólnych określonych uchwałą rekrutacyjną Senatu UW. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Kandydaci z Maturą Międzynarodową, tak jak kandydaci z nową maturą, będą przyjmowani na 
podstawie złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń 
wyższej niż limit miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu 
maturalnego z języka polskiego albo języka A1 z grupy 1 na poziomie niższym (SL) albo wyższym 
(HL). 
 
Sposób przeliczania punktów 
Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej przelicza się na punkty procentowe zgodnie  
z tabelą zawartą w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej. 
Punkty procentowe przelicza się na punkty rankingowe wg zasady – 1% wyniku maturalnego na 
poziomie niższym (SL) = 0,6 punktu rankingowego; 1% wyniku maturalnego na poziomie wyższym 
(HL) = 1 punkt rankingowy. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Kandydaci z Maturą Europejską, tak jak kandydaci z nową maturą, będą przyjmowani na podstawie 
złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż 
limit miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z 
języka polskiego albo języka L1 na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. 
 
Sposób przeliczania punktów 
Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Europejskiej przelicza się na punkty procentowe zgodnie z 
tabelą zawartą w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej. 
Punkty procentowe przelicza się na punkty rankingowe wg zasady – 1% wyniku maturalnego na 
poziomie podstawowym = 0,6 punktu rankingowego; 1% wyniku maturalnego na poziomie 
rozszerzonym = 1 punkt rankingowy. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń 
wyższej niż limit miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu 
maturalnego z języka polskiego albo języka oryginalnego matury.  

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

4.4 Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 
 
 

 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język łaciński  
i kultura antyczna, wiedza  
o społeczeństwie  

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 30%  waga = …10% waga = 30% waga = 30% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
organizacja i zarzadzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, przedmiot  
z grupy „sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

 

waga = 30% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
ekonomia, sztuka, muzyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo  
P. rozszerzony x 1 
 

 

waga = 30% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, 
ekonomia, sztuka, muzyka 
 

 

waga = 30% waga = 10% waga = 30% waga = 30% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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4.5 Kierunek studiów: historia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej 
czterech lektur z listy opublikowanej w późniejszym terminie (określonym w ogólnej części uchwały 
rekrutacyjnej) na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.  
Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2017 r. przystąpić będzie mógł każdy student ostatniego 
roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II 
stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym 
terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.  
W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2017 r., po zakończeniu sesji poprawkowej 
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział 
wyłącznie absolwenci studiów wyższych. Tak, jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne  
II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym 
terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.  
Dla kandydatów z innych kierunków niż historia przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające  
z programu studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych, ćwiczenia z historii Polski lub historii 
powszechnej oraz nauki pomocnicze historii z epoki, w której student postanowił się specjalizować 
(łącznie 90h). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

4.6 Kierunek studiów: historia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia kandydaci przyjmowani będą na podstawie 
złożonych dokumentów. W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc przeprowadzone 
zostaną rozmowy kwalifikacyjne dotyczące czterech lektur wybranych przez kandydata z listy 
opublikowanej  
w późniejszym terminie (określonym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej) na stronie internetowej 
Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.  
 
Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne 
(zaoczne) drugiego stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie  
w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu licencjackiego.  
Dla kandydatów z innych kierunków przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu 
studiów licencjackich: wstęp do badań historycznych, ćwiczenia z historii Polski lub historii 
powszechnej oraz nauki pomocnicze historii z epoki, w której student postanowił się specjalizować 
(łącznie 90h). 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

4.7 Kierunek studiów: historia i kultura Żydów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej 
czterech lektur z listy opublikowanej w późniejszym terminie (określonym w ogólnej części uchwały 
rekrutacyjnej) na stronie internetowej Instytutu Historycznego UW oraz w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów. Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.  
Do I tury rozmów kwalifikacyjnych - w lipcu 2017 r. przystąpić będzie mógł każdy student ostatniego 
roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne  
II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym 
terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.  
W razie niewypełnienia limitu miejsc - we wrześniu 2017 r., po zakończeniu sesji poprawkowej 
przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych. Będą mogli wziąć w niej udział 
wyłącznie absolwenci studiów wyższych. Tak, jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne 
II stopnia będzie uzyskanie min. 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym 
terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
Dla kandydatów z innych kierunków niż historia i kultura Żydów oraz licencjackich studiów 
judaistycznych innych uczelni, przewiduje się obowiązkowe zajęcia uzupełniające z programu studiów 
licencjackich: wstęp do badań żydowskich oraz wykład (plus egzamin) i ćwiczenia z epoki,  
w której student postanowił się specjalizować (łącznie 90h). 
  
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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5. Instytut Muzykologii 
 

5.1 Kierunek studiów: muzykologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z:  
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/ 
fizyka, geografia,  
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, 
informatyka, język 
łaciński i kultura 
antyczna, język 
mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), język 
mniejszości etnicznej – 
łemkowski, język 
regionalny – kaszubski,  
wiedza o społeczeństwie, 
wiedza o tańcu, język 
grecki i kultura antyczna.     

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30 % waga = 10 % waga = 20 % waga = 40 % 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.  
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny   
 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z:  
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja  
i zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, chemia, 
fizyka, geografia, filozofia, 
informatyka, łacina 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 30 % waga = 10 % waga = 20 % waga = 40 % 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny   
 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru 
z:  
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
chemia, fizyka, geografia, 
filozofia, informatyka, 
łacina 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 30 % waga = 10 % waga = 20 % waga = 40 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

  
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Drugi język nowożytny 
(inny niż język 
oryginalny matury) 

 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru 
spośród: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
chemia, fizyka, geografia, 
filozofia, informatyka, 
łacina 

 

waga = 30% waga = 10% waga = 20% waga = 40% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci kwalifikowani będą na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
 
 
 
 



171 
 

5.2 Kierunek studiów: muzykologia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na 
dowolnym kierunku studiów. 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej stopień 
zainteresowania studiami magisterskimi na kierunku muzykologia oraz poziom ogólnej wiedzy 
humanistycznej. 
Przedmiot rozmowy kwalifikacyjnej stanowią m.in.: historia muzyki powszechnej i polskiej w zakresie 
obowiązującym na studiach licencjackich, muzyka ludowa w różnych jej przejawach, życie muzyczne  
w Polsce, fonografia, wiedza ogólnohumanistyczna. 
Do zakwalifikowania na studia będzie wymagane uzyskanie 10 pkt. przy maksymalnej liczbie 20 pkt, 
jakie można uzyskać za rozmowę kwalifikacyjną. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci kwalifikowani będą na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Z rozmowy kwalifikacyjnej będą zwolnieni kandydaci legitymujący się tytułem licencjata muzykologii 
bądź muzykologii stosowanej, którzy na studiach licencjackich uzyskali średnią ocen powyżej 4,00, a  
z pracy licencjackiej ocenę dobrą lub bardzo dobrą. 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej mogą zostać zobowiązani 
do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
Instytutu Muzykologii niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
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X. Wydział Lingwistyki Stosowanej 
 
1. Instytut Lingwistyki Stosowanej  
 

1.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Rekrutacja odbywa się według ustalonych limitów miejsc na każdy z pierwszych języków. 
Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy i drugi język. W związku z tym 
sporządza się 5 list rankingowych kandydatów według pierwszego języka: 
 
1. sekcja z pierwszym językiem angielskim  
2. sekcja z pierwszym językiem niemieckim  
3. sekcja z pierwszym językiem francuskim  
4. sekcja z pierwszym językiem rosyjskim  
5. sekcja z pierwszym językiem hiszpańskim  
 
Język pierwszy i drugi muszą być od siebie różne. Nie można jednocześnie zadeklarować dwóch 
kombinacji języków, np. pierwszy angielski – drugi niemiecki, pierwszy niemiecki – drugi angielski. 
 
Uwaga! Deklarując języki obce trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie ich znajomości w postaci 
odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady 
językowej z danego języka. Instytut Lingwistyki Stosowanej nie naucza języków obcych od poziomu 
zerowego. 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (pierwszy) do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski, 
j. hiszpański* 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański* 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc 
studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie  
z innych języków 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1.* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (pierwszy) do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski, 
j. hiszpański** 

 
P. wyższy x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Język A1 z grupy 1. można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym 
obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości  
j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej 
rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane 
punkty). 
** Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc 
studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie  
z innych języków 

 
d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (pierwszy) do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski, 
j. hiszpański** 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które 
nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są 
zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest 
warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty). 
** Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc 
studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie  
z innych języków 
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e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Język obcy (pierwszy) do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski, 
j. hiszpański** 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają 
certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. 
Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są 
przyznawane punkty). 
** Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc 
studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie  
z innych języków 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Zasady kwalifikacji: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Kandydat zapoznaje się z 3 krótkimi artykułami prasowymi (jednym w języku polskim i po jednym  
w każdym z wybranych języków obcych), a następnie przystępuje do rozmowy na ich temat.  
Za egzamin ustny z języka polskiego (A), języka obcego (B) i języka obcego (C) przyznawane są 
punkty.  

 
1.2 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Rekrutacja na studia z językiem japońskim jako drugim językiem. 
 
Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy język obcy (B). Może to być język 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Językiem drugim (C) będzie język japoński, 
który będzie nauczany na studiach od podstaw. Kwalifikacja odbywa się według jednej listy 
rankingowej w ramach języka C, niezależnie od zadeklarowanego języka B. 
 
Uwaga! Deklarując język B trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie jego znajomości w postaci 
odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady 
językowej z danego języka i wynik z tego właśnie języka podstawić do wzoru w pole język obcy B. 
Jedynie język japoński nauczany jest od poziomu zerowego. 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański* 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1.* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 

 
P. wyższy x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Język A1 z grupy 1. można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym 
obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości  
j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej 
rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane 
punkty). 
** Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka 

 
d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które 
nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są 
zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest 
warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty). 
** Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka 
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e)   Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 

Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski, 
j. hiszpański** 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają 
certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. 
Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są 
przyznawane punkty). 
** Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Zasady kwalifikacji: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Kandydat zapoznaje się z 2 krótkimi artykułami prasowymi (jednym w języku polskim i jednym  
w wybranym języku obcym B), a następnie przystępuje do rozmowy na ich temat.  
Za egzamin ustny z języka polskiego (A) i języka obcego (B) przyznawane są punkty.  

 
1.3 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
Rekrutacja na studia z językiem szwedzkim jako drugim językiem. 
 
Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy język obcy (B). Może to być język 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Językiem drugim (C) będzie język szwedzki, 
który będzie nauczany na studiach od podstaw. Kwalifikacja odbywa się według jednej listy 
rankingowej w ramach języka C, niezależnie od zadeklarowanego języka B. 
 
Uwaga! Deklarując język B trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie jego znajomości w postaci 
odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady 
językowej z danego języka i wynik z tego właśnie języka podstawić do wzoru w pole język obcy B. 
Jedynie język szwedzki nauczany jest od poziomu zerowego. 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański* 

 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1.* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 

 
P. wyższy x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Język A1 z grupy 1. można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym 
obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości  
j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej 
rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane 
punkty). 
** Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka 

 
d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. rosyjski,  
j. hiszpański** 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które 
nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są 
zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest 
warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty). 
** Nie można dwukrotnie wybrać tego samego języka 
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e)   Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo 
język oryginalny 
matury* 
 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 

Język obcy (B) do wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. rosyjski, 
j. hiszpański** 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy dowolny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 40% waga = 40% 

* Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają 
certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. 
Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są 
przyznawane punkty). 
** Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Zasady kwalifikacji: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Kandydat zapoznaje się z 2 krótkimi artykułami prasowymi (jednym w języku polskim i jednym  
w wybranym języku obcym B), a następnie przystępuje do rozmowy na ich temat.  
Za egzamin ustny z języka polskiego (A) i języka obcego (B) przyznawane są punkty.  

 
1.4 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby: 
1.1. znające biegle: 

1.1.1. język polski 
oraz 
1.1.2. co najmniej dwa spośród następujących pięciu języków obcych: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

1.2. wykazujące zdolności w zakresie tłumaczenia na język polski z przynajmniej jednego z pięciu 
języków obcych wymienionych w punkcie 1.1.2., 

1.3. zainteresowane pisaniem – w jednym z pięciu języków obcych wymienionych w punkcie 1.1.2. 
– pracy magisterskiej z obszaru lingwistyki, translatoryki, glottodydaktyki lub kulturoznawstwa, 

oraz 
1.4. legitymujące się: 

1.4.1. tytułem licencjata lub magistra filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej  
w zakresie: 

1.4.1.1. dwóch z pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2. 
lub 
1.4.1.2 jednego z pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2. pod warunkiem, że 
legitymują się także certyfikatem stwierdzającym znajomość drugiego języka z 
powyższej puli co najmniej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego (ESOKJ), 
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lub 
1.4.2. równoważnym tytułem uczelni zagranicznej – pod warunkiem znajomości języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach tłumaczeniowych oraz innych 
zajęciach wymagających znajomości języka polskiego, które oferowane są w ILS, przy 
czym za wystarczający poziom znajomości języka polskiego uznaje się taki, który 
umożliwia osiągnięcie oceny co najmniej dostatecznej ze sprawdzianu, o którym mowa 
w punkcie 2.2 

lub 
1.4.3. tytułem licencjata, magistra lub inżyniera (lub równoważnym) dowolnego innego 

kierunku studiów – pod warunkiem, że legitymują się także certyfikatem stwierdzającym 
znajomość dwóch języków z puli pięciu wymienionych w punkcie 1.1.2. co najmniej na 
poziomie C1 biegłości ESOKJ. 

Uwaga: 
1) Dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata (bądź 

wyższego lub równoważnego), pod warunkiem złożenia oświadczenia o dostarczeniu 
odpowiedniego dyplomu (lub dyplomów), względnie odpisu takiego dyplomu (lub dyplomów), 
przed zakończeniem procedury kwalifikacyjnej. 

2) Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają uprawnień do nauczania dwóch języków 
obcych, są zobowiązani do uzupełnienia ich w czasie trwania studiów magisterskich. Tryb ich 
uzupełnienia określa Dyrekcja ILS, szczegółowych informacji udziela sekretariat ds. 
studenckich. Lista różnic programowych dostępna jest na stronie www ILS. 
 

2.  Zasady procedury kwalifikacyjnej  
 

2.1. Przed przystąpieniem do procedury kwalifikacyjnej na stacjonarne studia drugiego stopnia, 
kandydat musi dokonać wyboru dwóch języków spośród puli pięciu wymienionych w punkcie 
1.1.2. oraz określić kolejność tych języków podczas procedury kwalifikacyjnej i w trakcie 
ewentualnych studiów w ILS, podając który z wybranych przez niego dwóch języków będzie: 

 językiem B, tj. pierwszym (głównym) językiem obcym,  

 językiem C, tj. drugim językiem obcym,  
w zakresie których kandydat będzie się specjalizować podczas przyszłych stacjonarnych 
studiów drugiego stopnia (magisterskich) w ILS. 
Uwaga: Język B jest językiem, w zakresie którego i w którym kandydat będzie pisać pracę 
magisterską w normalnym trybie studiów w ILS UW, natomiast język C jest językiem, w 
zakresie którego i/lub w którym kandydat może pisać pracę magisterską jedynie wyjątkowo, w 
trybie indywidualnym, za zgodą Rady Instytutu ILS UW. 

2.2. Przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) w ILS UW wymaga spełnienia przez 
kandydatów warunków sformułowanych w punkcie 1 oraz ze względu na charakter studiów  
i obowiązujące limity miejsc jest dodatkowo zależne od pozycji kandydata w łącznym rankingu 
2.2.1. wyników sprawdzianu z zakresu tłumaczenia pisemnego na język polski  

z zadeklarowanego języka B 
oraz 

2.2.2. ocen na dyplomie licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, 
kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch lub jednego z puli pięciu 
języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, tj. ocen na dyplomach, o 
których jest mowa w punktach 1.4.1 oraz 1.4.2 przy czym w przypadku legitymowania 
się więcej niż jednym dyplomem tego rodzaju, brany jest pod uwagę dyplom studiów w 
zakresie języka zadeklarowanego przez kandydata jako język B. 

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w rankingu wynosi 100, w tym: 

 maksymalnie 50 punktów za ocenę na sprawdzianie z zakresu tłumaczenia pisemnego na język 
polski z zadeklarowanego języka B, przy czym w przypadku nieosiągnięcia na sprawdzianie oceny 
co najmniej dostatecznej kandydat nie będzie brany pod uwagę w dalszej procedurze 
kwalifikacyjnej; 

 maksymalnie 50 punktów za ocenę na dyplomie licencjata lub magistra (bądź równoważnym) 
filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch lub jednego z puli pięciu 
języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski (z dodatkowym zastrzeżeniem 
odnośnie wyboru języka B, sformułowanym w punkcie 2.2.2). 

Uwaga: Punkty za dyplom uzyskują jedynie kandydaci legitymujący się dyplomami, o których mowa  
w punktach 1.4.1 i 1.4.2. 
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Obowiązują następujące zasady przeliczania ocen z dyplomu oraz ze sprawdzianu na punkty: 
3 = 10 pkt. 
3,5 = 20 pkt. 
4 = 30 pkt. 
4,5 = 40 pkt. 
≥5 = 50 pkt. 
 
W przypadku osób, które uzyskają identyczną pozycję w łącznym rankingu, obowiązują następujące 
dodatkowe kryteria kwalifikacji: 
 
1) w pierwszej kolejności preferowani są kandydaci wymienieni w punktach 1.4.1 oraz 1.4.2, w tym 

kolejno 

 osoby legitymujące się dyplomem licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, 
kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch języków (B i C), 

 osoby legitymujące się dwoma dyplomami o ww. charakterze, które uzyskały wyższe oceny na 
dyplomie licencjackim (bądź wyższym lub równoważnym) w zakresie języka C, 
 

2) w przypadku osób, które nie legitymują się takim dyplomem w zakresie języka C, 

 osoby legitymujące się  certyfikatem sprawdzającym znajomość drugiego języka na poziomie 
C2 biegłości ESOKJ; 

 wśród kandydatów wymienionych w punkcie 1.4.3., preferowane są osoby legitymujące się 
certyfikatem stwierdzającym znajomość drugiego języka (język C) na poziomie C2 biegłości 
ESOKJ. 

2.3. Po przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW przeprowadzana jest 
kwalifikacja do sekcji tłumaczeń pisemnych i ustnych. 

2.4. Procedura kwalifikacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW jest niezależna od 
kwalifikacji na inne kierunki i/lub specjalności studiów w ILS UW i pozostaje bez wpływu na 
ubieganie się o przyjęcie na ww. kierunki i/lub specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia 
na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW kandydat może bez żadnych ograniczeń 
ubiegać się o przyjęcie – na zasadach kwalifikacji sformułowanych dla danego kierunku i/lub 
specjalności – na niestacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW lub na stacjonarne studia 
drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności w ILS UW, stosownie do oferty w danym 
roku akademickim 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w podpunkcie a). 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w podpunkcie a). 
 

1.5 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Rekrutacja na studia z językiem japońskim jako drugim językiem 
 
1) Zasady kwalifikacji  

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby: 
1.1. znające biegle: 

1.1.1. język polski 
oraz 
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1.1.2. co najmniej jeden spośród następujących pięciu języków obcych: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, rosyjski 
oraz 
1.1.3 język japoński 

1.2. wykazujące zdolności w zakresie tłumaczenia na język polski z przynajmniej jednego z pięciu 
języków obcych wymienionych w punkcie 1.1.2., 

1.3. zainteresowane pisaniem – w jednym z pięciu języków obcych wymienionych w punkcie 1.1.2. 
– pracy magisterskiej z obszaru lingwistyki, translatoryki, glottodydaktyki lub kulturoznawstwa, 

oraz 
1.4. legitymujące się: 

1.4.1. tytułem licencjata lub magistra filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej  
w zakresie: 

1.4.1.1. jednego z pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2. oraz języka 
japońskiego 
lub 
1.4.1.2 jednego z pięciu języków wymienionych w punkcie 1.1.2. oraz certyfikatem 
stwierdzającym znajomość języka japońskiego co najmniej na poziomie C1 biegłości 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), 
lub  
1.4.1.3 języka japońskiego, pod warunkiem, że legitymują się także certyfikatem 
stwierdzającym znajomość języka B z puli pięciu języków wymienionych w punkcie 
1.1.2 co najmniej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego (ESOKJ), 

lub 
1.4.2. równoważnym tytułem uczelni zagranicznej – pod warunkiem znajomości języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach tłumaczeniowych oraz innych 
zajęciach wymagających znajomości języka polskiego, które oferowane są w ILS, przy 
czym za wystarczający poziom znajomości języka polskiego uznaje się taki, który 
umożliwia osiągnięcie oceny co najmniej dostatecznej ze sprawdzianu, o którym mowa 
w punkcie 2.2 

lub 
1.4.3. tytułem licencjata, magistra lub inżyniera (lub równoważnym) dowolnego innego 

kierunku studiów – pod warunkiem, że legitymują się także certyfikatem stwierdzającym 
znajomość jednego języka z puli pięciu wymienionych w punkcie 1.1.2. oraz języka 
japońskiego co najmniej na poziomie C1 biegłości ESOKJ. 

Uwaga: 
1) Dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata (bądź 

wyższego lub równoważnego), pod warunkiem złożenia oświadczenia o dostarczeniu 
odpowiedniego dyplomu (lub dyplomów), względnie odpisu takiego dyplomu (lub dyplomów), 
przed zakończeniem procedury kwalifikacyjnej. 

2) Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają uprawnień do nauczania dwóch języków 
obcych, są zobowiązani do uzupełnienia ich w czasie trwania studiów magisterskich. Tryb ich 
uzupełnienia określa Dyrekcja ILS, szczegółowych informacji udziela sekretariat ds. 
studenckich. Lista różnic programowych dostępna jest na stronie www ILS. 

 
2.  Zasady procedury kwalifikacyjnej  
 

2.1. Przed przystąpieniem do procedury kwalifikacyjnej na stacjonarne studia drugiego stopnia, 
kandydat musi dokonać wyboru języka B (głównego) spośród puli pięciu wymienionych w punkcie 
1.1.2. Językiem C jest język japoński. 

Uwaga: Język B jest językiem, w zakresie którego i w którym kandydat będzie pisać pracę 
magisterską w normalnym trybie studiów w ILS UW, natomiast język C jest językiem, w 
zakresie którego i/lub w którym kandydat może pisać pracę magisterską jedynie wyjątkowo, w 
trybie indywidualnym, za zgodą Rady Instytutu ILS UW. 

2.2. Przyjęcie na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) w ILS UW, wymaga spełnienia przez 
kandydatów warunków sformułowanych w punkcie 1 oraz ze względu na charakter studiów  
i obowiązujące limity miejsc, jest dodatkowo zależne od pozycji kandydata w łącznym 
rankingu 
2.2.1. wyników sprawdzianu z zakresu tłumaczenia pisemnego na język polski  

z zadeklarowanego języka B 
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oraz 
2.2.2. ocen na dyplomie licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, 

kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie jednego lub jednego z puli pięciu 
języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz języka japońskiego tj. 
ocen na dyplomach, o których jest mowa w punktach 1.4.1 oraz 1.4.2 przy czym w 
przypadku legitymowania się więcej niż jednym dyplomem tego rodzaju, brany jest pod 
uwagę dyplom studiów w zakresie języka zadeklarowanego przez kandydata jako język 
B. 

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w rankingu wynosi 100, w tym: 

 maksymalnie 50 punktów za ocenę na sprawdzianie z zakresu tłumaczenia pisemnego na język 
polski z zadeklarowanego języka B, przy czym w przypadku nieosiągnięcia na sprawdzianie oceny 
co najmniej dostatecznej kandydat nie będzie brany pod uwagę w dalszej procedurze 
kwalifikacyjnej; 

 maksymalnie 50 punktów za ocenę na dyplomie licencjata lub magistra (bądź równoważnym) 
filologii, kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie jednego z puli pięciu języków: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i/lub języka japońskiego 

Uwaga: Punkty za dyplom uzyskują jedynie kandydaci legitymujący się dyplomami, o których mowa  
w punktach 1.4.1 i 1.4.2. 
 
Obowiązują następujące zasady przeliczania ocen na punkty: 
3 = 10 pkt. 
3,5 = 20 pkt. 
4 = 30 pkt. 
4,5 = 40 pkt. 
≥5 = 50 pkt. 
 
W przypadku osób, które uzyskają identyczną pozycję w łącznym rankingu, obowiązują następujące 
dodatkowe kryteria kwalifikacji: 
 
1) w pierwszej kolejności preferowani są kandydaci wymienieni w punktach 1.4.1 oraz 1.4.2, w tym 

kolejno 

 osoby legitymujące się dyplomem licencjata lub magistra (bądź równoważnym) filologii, 
kulturoznawstwa lub lingwistyki stosowanej w zakresie dwóch języków (B i C), 

 osoby legitymujące się dwoma dyplomami o ww. charakterze, które uzyskały wyższe oceny na 
dyplomie licencjackim (bądź wyższym lub równoważnym) w zakresie języka C, 
 

2) w przypadku osób, które nie legitymują się takim dyplomem w zakresie języka C, 

 osoby legitymujące się  certyfikatem sprawdzającym znajomość drugiego języka na poziomie 
C2 biegłości ESOKJ; 

 wśród kandydatów wymienionych w punkcie 1.4.3., preferowane są osoby legitymujące się 
certyfikatem stwierdzającym znajomość drugiego języka (język C) na poziomie C2 biegłości 
ESOKJ. 

2.3. Po przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW przeprowadzana jest 
kwalifikacja do sekcji tłumaczeń pisemnych i ustnych. 

2.4. Procedura kwalifikacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW jest niezależna od 
kwalifikacji na inne kierunki i/lub specjalności studiów w ILS UW i pozostaje bez wpływu na 
ubieganie się o przyjęcie na ww. kierunki i/lub specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia 
na stacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW kandydat może bez żadnych ograniczeń 
ubiegać się o przyjęcie – na zasadach kwalifikacji sformułowanych dla danego kierunku i/lub 
specjalności – na niestacjonarne studia drugiego stopnia w ILS UW lub na stacjonarne studia 
drugiego stopnia na innym kierunku i/lub specjalności w ILS UW, stosownie do oferty w danym 
roku akademickim. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w podpunkcie a). 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w podpunkcie a). 

1.6 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalności: tłumaczeniowa; nauczycielsko-tłumaczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważny. Specjalność nauczycielsko-tłumaczeniową mogą wybrać tylko 
absolwenci kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych o profilu filologicznym lub 
językoznawczym (język angielski, francuski lub niemiecki). Rekrutacja kandydatów odbywa się na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu dyplomów. Pozostali absolwenci mogą starać się 
jedynie o przyjęcie na specjalność tłumaczeniową. 

Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu dyplomów. 
Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w wybranym języku obcym (j. angielski, francuski lub 
niemiecki) i dotyczy zainteresowań naukowych i zawodowych kandydata oraz jego ogólnej wiedzy  
o języku, realiach i kulturze obszaru wybranego języka. 
 
Punktowanie rozmowy kwalifikacyjnej: 

 znajomość języka – maksymalnie 5 pkt.,  

 ogólna wiedza o języku, realiach i kulturze obszaru wybranego języka oraz dojrzałości 
intelektualnej w zakresie wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów – maksymalnie 
– 10 pkt. 

Punktowanie ocen na dyplomie: 

 za ocenę celującą – 5 pkt.,  

 za ocenę bardzo dobrą – 5 pkt.,  

 za ocenę dobrą – 4 pkt.,  

 za ocenę dostateczną – 3 pkt.  
 
Końcową punktację stanowi suma punktów uzyskanych za: 
1. rozmowę kwalifikacyjną (w wybranym języku: angielskim, niemieckim lub francuskim), 
2. ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 20. 
 
Na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali w toku rekrutacji minimum 15 punktów  
w kolejności uzyskanych wyników w poszczególnych grupach językowych. 
 
b)   Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują ogólne zasady rekrutacji i przeliczania punktów opisane w podpunkcie a), z tym że dla 
osób z dyplomem uczelni zagranicznej bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną będzie 
przeprowadzony egzamin ustny ze znajomości języka polskiego.  

Jeżeli kandydat uzyska na tym egzaminie wynik pozytywny, może przystąpić do rozmowy 
kwalifikacyjnej z języka obcego. Za egzamin z języka polskiego nie są przyznawane punkty 
rankingowe. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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2. Instytut Rusycystyki 
 

2.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji do grupy ze znajomością języka rosyjskiego 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* (**) 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język rosyjski** 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego.  
**Jeśli językiem A1 kandydata jest język rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kol. 1. wynik z innego języka 
obcego nowożytnego. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego.  
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e)   Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury* 

Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język rosyjski* 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

* Jeśli językiem oryginalnym matury kandydata jest język rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kol. 1. wynik  
z innego języka obcego nowożytnego. 

 
Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo 
zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, 
przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
 
Forma egzaminu: ustna.  
Zakres egzaminu: kandydat zapoznaje się z jednym współczesnym artykułem prasowym w języku 
polskim (o objętości jednej znormalizowanej strony) i odbywa rozmowę na jego temat.  
Cel egzaminu: sprawdzenie rozumienia tekstu oraz umiejętności podjęcia i przeprowadzenia dyskusji 
na jego temat, obejmującej spójną samodzielną wypowiedź ustną. 
Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego stanowi warunek 
dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Za wynik egzaminu nie są przyznawane 
oddzielne punkty. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
 
2) Zasady kwalifikacji do grupy bez znajomości języka rosyjskiego 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
Jednostka nie przewiduje możliwości ubiegania się o podjęcie studiów w grupie bez znajomości języka 
rosyjskiego przez kandydatów z maturą zagraniczną.  
 

2.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz z dyplomem zagranicznym 
 
O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

 egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ, 

 egzamin z literatury rosyjskiej. 
 
 
 



187 
 

Sposób obliczania punktów: 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 (50 
punktów za egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego i 50 punktów za egzamin z literatury 
rosyjskiej). Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie 
pozytywnego wyniku egzaminów pisemnych. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy 
rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc. 
 
Oceny z egzaminów zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób: 

Praktyczna znajomość 
języka rosyjskiego C1 

Literatura 
rosyjska 

 
Ocena 

Liczba 
punktów 

 
Ocena 

Liczba 
punktów 

5, 0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

50 
45 
40 
35 
30 
0  

5, 0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

50 
45 
40 
35 
30 
0 

 
Egzamin z praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1  (180 min) 

Forma egzaminu: pisemna 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Egzamin pisemny obejmuje zagadnienia przewidziane programem Praktycznej nauki języka 
rosyjskiego na poziomie C1 (moduł filologiczny):  
Test 1. Rozumienie tekstu ze słuchu (pyt. 1-10). Dwukrotne wysłuchanie rosyjskiego tekstu 
nagranego na CD i odpowiadanie na pytania. Typy i tematyka tekstów: wypowiedzi monologowe  
i dialogowe  (wykład akademicki, debata naukowa, dyskusja profesjonalna) na tematy z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturologii.  
Test 2. Czytanie (pyt. 11-20). Czytanie tekstu rosyjskiego i odpowiadanie na pytania. Typy i tematyka 
tekstów: artykuły prasowe, teksty literackie i naukowe dotyczące problematyki filologicznej.  
Test 3. Użycie języka.  
Test 3.1. (pyt. 21-50) Uzupełnianie w zdaniach luk przez dobieranie jednej poprawnej formy spośród 
czterech podanych do wyboru 
Test 3.2. (pyt. 51-60) Rozpoznawanie błędów gramatycznych i ortograficznych. W każdym zdaniu 
podkreślone są cztery elementy oznaczone a, b, c, d. Zaznaczanie elementu niepoprawnego.  
Test 3.3. (pyt. 61-80) Tekst zawierający luki do uzupełnienia jednym wyrazem.  
Test 3.4. (pyt. 81-90) Usuwanie zbędnych wyrazów z krótkiego tekstu zawierającego jeden taki wyraz  
w każdej ponumerowanej linii. 
Test 4. Pisanie. Napisanie wypowiedzi (ok. 250 słów) w formie recenzji,  artykułu,  wyrażającego 
opinię na określony temat.  
Wypowiedź pisemna oceniana jest według ustalonych kryteriów: zgodność wypowiedzi z tematem, 
płynność, spójność tekstu, poprawność gramatyczna i ortograficzna.  
Wynik punktowy egzaminu pisemnego jest przeliczany na ocenę szkolną według przyjętej  skali. 
 
Egzamin z literatury rosyjskiej (60 min) 

Forma egzaminu: pisemna 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Kandydat na studia II stopnia przygotowuje się do egzaminu pisemnego w języku rosyjskim, opartego 
na poniższych zestawach zagadnień z zakresu literatury rosyjskiej. Kandydat otrzyma losowo jeden 
zestaw. 
 
Zestaw I 

1.Tematyka wojenna w piśmiennictwie staroruskim. Słowo o wyprawie Igora. 

2. Charakterystyka postaci kobiecych i męskich w Eugeniuszu Onieginie Aleksandra Puszkina.  

3. Zjawisko „odwilży” w literaturze rosyjskiej XX wieku. 
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Zestaw II 

1. Klasycyzm i sentymentalizm w literaturze rosyjskiej – próba porównania. 

2. Wojna i pokój Lwa Tołstoja jako powieść historyczna. 

3. Dramaturgia Antona Czechowa (na wybranym przykładzie). 

 

Zestaw III 

1. Obraz Petersburga w prozie Nikołaja Gogola - porównanie wybranych utworów. 

2. Wymowa powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. 

3.  Trzy fale emigracji rosyjskiej XX wieku. 

 

Zestaw IV 

1. Bohater naszych czasów Michaiła Lermontowa i rozwój tendencji psychologicznych w literaturze 

romantycznej. 

2. Obraz „gniazda szlacheckiego” w literaturze XIX wieku (na wybranym przykładzie). 

3. Kierunki w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. 

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego: 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego 
albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku 
polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
Forma egzaminu: ustna.  
 
Zakres egzaminu: 
Kandydat zapoznaje się z jednym współczesnym artykułem prasowym w języku polskim (o objętości 
jednej znormalizowanej strony) i odbywa rozmowę na jego temat.  
Cel egzaminu: sprawdzenie rozumienia tekstu oraz umiejętności podjęcia i przeprowadzenia dyskusji 
na jego temat, obejmującej dłuższą spójną samodzielną wypowiedź ustną.   
Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego stanowi warunek 
dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Za wynik egzaminu nie są przyznawane 
oddzielne punkty. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia 
mają absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej z oceną bardzo dobrą 
na dyplomie i średnią ocen z dotychczasowych studiów powyżej 4,5. 
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3. Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej 
 

3.1 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie 
języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania 
dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy wiodący do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. rosyjski 
 

P. rozszerzony x 1 
 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. włoski* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 5% waga = 45% waga = 40% 

UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego 
 
* Jeżeli kandydat nie wskazał języka włoskiego jako przedmiotu maturalnego, rekrutacja do grup  
z językiem włoskim jako drugim dla początkujących odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji, którą należy 
złożyć wraz z innymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji. Kandydat wskazuje jako język drugi 
dowolny język obcy, jaki maturzysta może zdawać na maturze w Polsce (poza wskazanym językiem wiodącym).  

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brany jest wynik egzaminów z języka wiodącego i języka 
drugiego oraz ocena z matury pisemnej z j. polskiego. Kandydaci, którzy jako drugi język obcy wybiorą 
język włoski od podstaw, podchodzą do egzaminu tylko z jednego języka obcego, tj. tego, który 
wybrali jako język wiodący.  
 
Forma egzaminu: ustny 
Egzamin ma na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.  
 
1.  Egzamin ustny z języka wiodącego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. włoski). 
2.  Egzamin ustny z drugiego języka obcego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski).  
 
Kandydaci, którzy wybiorą jako drugi język włoski od podstaw, przystępują tylko do egzaminu z języka, 
który wybrali jako  wiodący.  
 
UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego.  
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Zagadnienia egzaminacyjne (jednakowa forma zarówno dla języka wiodącego, jak i dla języka 
drugiego): 
 
1. Kandydat losuje 3 tematy spośród podanych poniżej. 

2. Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych. 

3. Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Lista tematów:  
 
1. Reklama 

2. Media i komunikowanie masowe  

3. Prasa  

4. Zdrowy tryb życia  

5. Nałogi  

6. Ochrona środowiska  

7. Wychowanie, wykształcenie  

8. Przemoc i przestępczość wśród młodzieży 

9. Kara śmierci 

10. Eutanazja 

11. Turystyka 

12. Konsumpcjonizm 

13. Równouprawnienie 

14. Konflikt pokoleń 

15. Homoseksualizm  

16. Sekty 

17. Kultura i sztuka  

18. Moda  

19. Sport  

20. Nauka a odpowiedzialność  

 
Podczas egzaminu (zarówno z języka wiodącego, jak i drugiego) można uzyskać maksymalnie 
100 pkt; oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie: 
- minimum 60 pkt (60%) w przypadku języka wiodącego 
- minimum 50 pkt (50%) w przypadku języka drugiego. 
 
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu z dwóch języków 
obcych: 
 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego: 
 

Wynik z języka polskiego 
Wynik z egzaminu ustnego  

z języka wiodącego 

Wynik z egzaminu ustnego  

z języka drugiego 

waga = 20% waga = 50% waga = 30% 

 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 
decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
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Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu z jednego języka 
obcego (wiodącego). Drugi język: włoski od podstaw: 
 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego: 
 

Wynik z języka polskiego Wynik z egzaminu ustnego z języka wiodącego 

waga = 20% waga = 80% 

 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 
decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 

b) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy wiodący do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 
j. włoski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. włoski* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 5% waga = 45% waga = 40% 

UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego. 

 
* Jeżeli kandydat nie wskazał języka włoskiego jako przedmiotu maturalnego, rekrutacja do grup  
z językiem włoskim jako drugim dla początkujących odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji, 
którą należy złożyć wraz z innymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji. Kandydat 
wskazuje wtedy jako język drugi dowolny język obcy, jaki maturzysta może zdawać na maturze (poza 
wskazanym językiem wiodącym).  
 
** Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które nie mają na maturze wyniku z języka 
polskiego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość tego języka. Celem egzaminu jest 
sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych. 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny z języka polskiego  
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
 
A. Literatura 

a) Twój ulubiony pisarz polskojęzyczny: życie i twórczość. 
b) Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej i dlaczego?  

B. Kultura 
a) Wymień i scharakteryzuj polskie święta narodowe. 
b) Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie 

konkretnych narodów. 
C. Polityka 

a) System polityczny i partyjny Polski i jego charakterystyka. 
b) Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku. 
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D. Historia 

a) Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski. 
b) Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski? Uzasadnij.  

 
Przebieg egzaminu: 

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej.  
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Przebieg egzaminu: 
a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej. 
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 
 
Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
• treść – maks. 25 pkt 
• wymowa – maks. 20 pkt 
• gramatyka – maks. 20 pkt 
• leksyka  - maks. 20 pkt 
• rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60% 
Punkty za egzamin ustny z języka polskiego nie wliczają się do ogólnej punktacji. 
 
d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
L1** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy wiodący do 
wyboru z:  
j. angielski,   
j. niemiecki,  
j. rosyjski*** 

 
P. rozszerzony x 1 
 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Drugi język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski***,  
j. włoski* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 5% waga = 45% waga = 40% 

UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego 

 
* Jeżeli kandydat nie wskazał języka włoskiego jako przedmiotu maturalnego, rekrutacja do grup  
z językiem włoskim jako drugim dla początkujących odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji, 
którą należy złożyć wraz z innymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji. Kandydat 
wskazuje wtedy jako język drugi dowolny język obcy, jaki maturzysta może zdawać na maturze (poza 
wskazanym językiem wiodącym).  
 
** Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które nie mają na maturze wyniku z języka 
polskiego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość tego języka. Celem egzaminu jest 
sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych. 
 
*** Kandydaci, którzy wybiorą język rosyjski jako język wiodący lub drugi, przystępują do egzaminu 
ustnego z tego języka. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów 
tłumaczeniowych. 
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Forma egzaminu: egzamin ustny z języka polskiego 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
 
A. Literatura 

a) Twój ulubiony pisarz polskojęzyczny: życie i twórczość. 
b) Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej i dlaczego?  

B. Kultura 
a) Wymień i scharakteryzuj polskie święta narodowe. 
b) Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie 

konkretnych narodów. 
C. Polityka 

a) System polityczny i partyjny Polski i jego charakterystyka. 
b) Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku. 

D. Historia 
a) Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski. 
b) Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski? Uzasadnij.  

 
Przebieg egzaminu: 

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej.  
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Przebieg egzaminu: 
a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej. 
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 
 
Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
• treść – maks. 25 pkt 

• wymowa – maks. 20 pkt 

• gramatyka – maks. 20 pkt 

• leksyka  - maks. 20 pkt 

• rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
Punkty za egzamin ustny z języka polskiego nie wliczają się do ogólnej punktacji. 
 
Kandydaci, którzy wybiorą język rosyjski jako język wiodący lub drugi, przystępują do egzaminu  
z tego języka. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych. 
  
Forma egzaminu: egzamin ustny z języka rosyjskiego 
 
Przebieg egzaminu: 

1. Kandydat losuje 3 tematy spośród podanych poniżej. 
2. Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych. 
3. Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Lista tematów: 

1. Reklama 
2. Media i komunikowanie masowe 
3. Prasa 
4. Zdrowy tryb życia 
5. Nałogi 
6. Ochrona środowiska 
7. Wychowanie, wykształcenie 
8. Przemoc i przestępczość wśród młodzieży 
9. Kara śmierci 
10. Eutanazja 
11. Turystyka 
12. Konsumpcjonizm 
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13. Równouprawnienie 
14. Konflikt pokoleń 
15. Homoseksualizm 
16. Sekty 
17. Kultura i sztuka 
18. Moda 
19. Sport 
20. Nauka a odpowiedzialność 

 
Z egzaminu ustnego można uzyskać maksymalnie 100 pkt, ocenianie będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie: 
- minimum 60 pkt (60%) w przypadku języka wiodącego 
- minimum 50 pkt (50%) w przypadku języka drugiego. 
 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
Wynik będzie przeliczany tak, jak wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. 
 
e)   Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot wymagany  
 
Język obcy wiodący do wyboru:  
j. angielski lub  
j. niemiecki lub 
j. rosyjski lub 
j. włoski 

Przedmiot wymagany 
 
Drugi język obcy do wyboru:  
j. angielski lub 
j. niemiecki lub  
j. rosyjski lub  
j. włoski* 

waga = 5% waga = 50% waga = 45% 

UWAGA! Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego. 

 
* Jeżeli kandydat nie wskazał języka włoskiego jako przedmiotu maturalnego, rekrutacja do grup  
z językiem włoskim jako drugim dla początkujących odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji, 
którą należy złożyć wraz z innymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji. Kandydat 
wskazuje wtedy, jako język drugi, dowolny język obcy, jaki zdawał na maturze (poza wskazanym 
językiem wiodącym).  
 
Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu z języka polskiego, którego celem jest 
sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych. 
 
Forma egzaminu: ustny 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
A. Literatura 

a) Twój ulubiony pisarz polskojęzyczny: życie i twórczość. 
b) Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej i dlaczego?  

B. Kultura 
a) Wymień i scharakteryzuj polskie święta narodowe. 
b) Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie 

konkretnych narodów. 
C. Polityka 

a) System polityczny i partyjny Polski i jego charakterystyka. 
b) Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku. 
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D. Historia 
a) Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski. 
b) Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski? Uzasadnij.  

 
Przebieg egzaminu: 

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej.  
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
 
Pozytywny wynik egzaminu z języka polskiego jest warunkiem niezbędnym do uwzględnienia 
kandydata w procesie rekrutacyjnym.  
Punkty za egzamin ustny z języka polskiego nie wliczają się do ogólnej punktacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin ustny z języka polskiego, języka wiodącego oraz języka drugiego, 
którego celem jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.  
Forma egzaminu: ustny 
 
Egzamin będzie obejmował sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w: 

a)  języku polskim,  
b) w języku, który kandydat wybierze jako język wiodący (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. 

włoski)  
c) w języku, który kandydat wybierze jako język drugi (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski,  

j. włoski). Kandydaci, którzy wybiorą jako drugi język włoski od podstaw, przystępują tylko do 
egzaminu ustnego z języka, który wybrali jako język wiodący.  

 
Zagadnienia egzaminacyjne (jednakowe zarówno dla języka polskiego, jak i języka wiodącego oraz 
drugiego): 
A. Literatura 

a) Twój ulubiony pisarz (polsko-, anglo-, niemiecko-, rosyjsko- lub włoskojęzyczny): życie  
i twórczość. 

b) Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej, brytyjskiej (lub amerykańskiej), 
niemieckiej (lub austriackiej, szwajcarskiej), rosyjskiej lub włoskiej i dlaczego?  

B. Kultura 
a) Wymień i scharakteryzuj święta narodowe polskie, brytyjskie/amerykańskie, 

niemieckie/austriackie/szwajcarskie, rosyjskie lub włoskie. 
b) Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie 

konkretnych narodów. 
C. Polityka 

a) System polityczny i partyjny Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA), Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii, 
Rosji lub Włoch i jego charakterystyka. 

b) Polityka zagraniczna Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA), Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii), Rosji 
lub Włoch w XXI wieku. 

D. Historia 
a) Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski, Wielkiej 

Brytanii (lub USA), Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii), Rosji lub Włoch. 
b) Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA), 

Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii), Rosji lub Włoch? Uzasadnij.  
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Przebieg egzaminu: 
1. Kandydat najpierw przystępuje do egzaminu ustnego z j. polskiego. 
a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej. 
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 
 
Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka wiodącego i języka drugiego będzie 
uzyskanie minimum 60 pkt (60%) z języka polskiego. 
  
2. Po zdaniu egzaminu z języka polskiego kandydat przystępuje do egzaminu z języka wiodącego.  

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej. 

b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat. 

c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka wiodącego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka drugiego będzie zdanie egzaminu ustnego  
z języka wiodącego.  
 
3. Po zdaniu egzaminu z języka wiodącego kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka 

drugiego.  
a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej.  

b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat.  

c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat. 

 
Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka drugiego, gdy uzyska minimum 50 pkt, tj. 50%. 
 
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego z języka 
polskiego i dwóch języków obcych: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 300 punktów, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z j. pol. - maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. drugiego – maks. 100 pkt 
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Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 180 pkt. 
Kandydat nie zda całego egzaminu wstępnego, gdy:  

1. uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 

2. uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 

3. uzyska z egzaminu ustnego z języka drugiego mniej niż 50 pkt, tj. 50%. 

 
Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 3 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście 
rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 
Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego z języka 
polskiego i jednego języka obcego (wiodącego). Drugi język: włoski od podstaw: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z j. pol. - maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 100 pkt 
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 120 pkt, tj. 60%. 
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy:  

1. uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 

2. uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 

 
Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 2 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście 
rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 

3.2 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 
Specjalności: tłumaczenia specjalistyczne (specjalność podstawowa); tłumaczenia 
specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego (specjalność 
opcjonalna) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania 

dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej. 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub 
równorzędnym (dowolny kierunek). 
 
Kandydat legitymujący się dyplomem uzyskanym na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana  
w zakresie 2 języków obcych, w procesie rekrutacyjnym wybiera jako języki będące przedmiotem 
studiów tylko te, które były przedmiotem studiów pierwszego stopnia. 
 
Zasady kwalifikacji: 

 Absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie 2 języków 
obcych (spośród języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego) (wyszczególnionych  
w dyplomie lub jako języki wykładowe w suplemencie do dyplomu) – konkurs dyplomów* /**, 

 Absolwenci kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie jednego języka obcego 
(spośród języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego) – o przyjęciu decyduje:  
a) ocena na dyplomie (licencjat) - przeliczana na punkty rekrutacyjne – ocena ta stanowić będzie 

50% punktacji * 
b) drugie 50% punktacji stanowić będzie wynik ustnego egzaminu wstępnego przeprowadzonego 

z kandydatem w drugim języku obcym w oparciu o podane poniżej zagadnienia tematyczne ** 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 
decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 

 Absolwenci innych kierunków niż filologia lub lingwistyka stosowana – końcową punktację stanowi 
wynik ustnych egzaminów wstępnych przeprowadzonych z kandydatem w dwóch językach obcych 
(języku wiodącym i drugim, spośród: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego) w oparciu 
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o podane poniżej zagadnienia tematyczne. Wynik ten jest wyrażony procentowo (po 50% z 
każdego ustnego egzaminu wstępnego). 

 
Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej 
decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 
* Przeliczenie ocen na dyplomie na punkty rekrutacyjne: 
Skala ocen bez ocen połówkowych Skala ocen z ocenami połówkowymi 
bardzo dobry – 100% celujący – 100% 
dobry – 80% bardzo dobry  – 95% 
dostateczny – 30% dobry plus – 85% 
 dobry  – 70% 
 dostateczny plus – 40% 
 dostateczny – 30% 
 

 
**Kandydaci mogą przystąpić do ustnego egzaminu wstępnego z jednego lub dwóch wybranych 
języków obcych. Zastrzeżenie! Jeśli kandydat wyrazi chęć przystąpienia do egzaminu wstępnego,  
w procesie rekrutacji brany pod uwagę będzie tylko i wyłącznie wynik, jaki kandydat osiągnie na 
egzaminach wstępnych. Decydując się na ten krok, kandydat nieodwołalnie rezygnuje z uwzględniania  
w procesie rekrutacji oceny, jaka widnieje w dyplomie lub w suplemencie do dyplomu. 

 
Przebieg ustnego egzaminu wstępnego z języka wiodącego i/lub drugiego: 
- Kandydat losuje 3 tematy dotyczące zagadnień podanych poniżej. 
- Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych. 
- Kandydat wypowiada się na wybrany temat przed Komisją, której członkowie mogą zadawać mu 
dodatkowe, dotyczące tematu pytania sprawdzające stopień opanowania umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz budowania wypowiedzi spontanicznych. 
 
Lista zagadnień tematycznych:  

1. Rola mediów w życiu publicznym  
2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej  
3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie 
4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska  
5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie  
6. Główne problemy społeczne w Polsce  
7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata 
8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek 
9. Konsumpcja w świecie współczesnym 
10. Problemy równouprawnienia  
11. Rola Polski w Unii Europejskiej 
12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku 
13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku 
14. Sport jako forma walki i rekreacji 
15. Formy przemocy we współczesnym świecie 
16. Formy i skutki nietolerancji  
17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem 
18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski 
19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata 
20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską 
21. Globalizacja a tożsamość narodowa 
22. Blaski i cienie kultury masowej 
23. Rola nauki w świecie współczesnym 
24. Internet jako źródło wiedzy 
25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie 
26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty 
27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku 
28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX 

wieku. 
29. Książki ważne dla polskiej kultury 
30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata. 
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Podczas każdego ustnego egzaminu wstępnego można uzyskać maksymalnie 100 pkt 
przyznanych wg następującej skali ocen: 
- treść – maks. 40 pkt 
- wymowa – maks. 10 pkt 
- poprawność gramatyczna – maks. 20 pkt 
- bogactwo słownictwa i struktur leksykalnych  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 10 pkt 
 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z języka wiodącego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z języka drugiego – maks. 100 pkt 
 
Kandydat zda egzamin wstępny, gdy łącznie uzyska minimum 110 pkt. w tym:  
1. z języka wiodącego nie mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
2. z języka drugiego nie mniej niż 50 pkt, tj. 50% 
Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 2 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście 
rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 
b)   Kandydaci z dyplomem zagranicznym   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny z języka polskiego oraz egzamin ustny z dwóch języków obcych. 
Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.  
Z egzaminu ustnego z języka polskiego zwolnieni są kandydaci posiadający na świadectwie 
dojrzałości ocenę z języka polskiego.  
 
Przebieg egzaminu: 
1. Kandydat najpierw przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. 
    Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne). 
    Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją. 
     
Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
 
2. Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka wiodącego oraz drugiego.  

 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka wiodącego oraz drugiego będzie uzyskanie 
minimum 60% pkt z egzaminu ustnego z języka polskiego. 
Przebieg egzaminów ustnych z języków obcych (jednakowy dla języka wiodącego i drugiego): 

 Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne). 

 Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją. 
    
 Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt (za rozmowę w języku wiodącym 
oraz za rozmowę w języku drugim), a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
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Lista zagadnień tematycznych:  
 

1. Rola mediów w życiu publicznym  
2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej  
3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie 
4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska  
5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie  
6. Główne problemy społeczne w Polsce  
7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata 
8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek 
9. Konsumpcja w świecie współczesnym 
10. Problemy równouprawnienia  
11. Rola Polski w Unii Europejskiej 
12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku 
13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku 
14. Sport jako forma walki i rekreacji 
15. Formy przemocy we współczesnym świecie 
16. Formy i skutki nietolerancji  
17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem 
18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski 
19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata 
20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską 
21. Globalizacja a tożsamość narodowa 
22. Blaski i cienie kultury masowej 
23. Rola nauki w świecie współczesnym 
24. Internet jako źródło wiedzy 
25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie 
26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty 
27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku 
28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX 

wieku. 
29. Książki ważne dla polskiej kultury 
30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata. 

 
Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz dwóch 
języków obcych:  
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 300 punktów, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z języka polskiego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z j. drugiego – maks. 100 pkt 
 
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 180 pkt.  
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy: 

1. uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
2. uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
3. uzyska z egzaminu ustnego z języka drugiego mniej niż 50 pkt, tj. 50%. 

 
Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 3 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście 
rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
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3.3 Kierunek studiów: lingwistyka stosowana 

Specjalność: tłumaczenia specjalistyczne 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania do kilku grup językowych w trakcie składania 

dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej grupy językowej. 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie mogą się ubiegać: 

1.) Osoby legitymujące się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym o profilu 
filologicznym lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego.  

2.) Osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równorzędny innego kierunku i 
posiadają certyfikat co najmniej C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub 
hiszpańskiego. 

3.) Osoby legitymujące się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym dowolnego 
kierunku, nie posiadające certyfikatu co najmniej C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
włoskiego lub hiszpańskiego. Ci kandydaci muszą przystąpić do egzaminu ustnego z 
wybranego języka obcego. 

 
Kandydat legitymujący się dyplomem uzyskanym na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana 
(bądź certyfikatem co najmniej C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy) w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub 
hiszpańskiego,  
w procesie rekrutacji wybiera jako język będący przedmiotem studiów tylko ten, który był przedmiotem 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia (bądź certyfikatu). 

 
Podstawą kwalifikacji jest: 

 złożenie przez kandydata (grupa 1, 2 oraz 3) kompletu dokumentów w wymaganym terminie oraz  
(w przypadku kandydatów z grupy 3) zdanie egzaminu ustnego z języka obcego 

 konkurs dyplomów (jeżeli liczba kandydatów przewyższy przewidziany limit miejsc) 
 

 
Konkurs dyplomów: 
 
Sposób przeliczania ocen na dyplomie (niezależnie od ukończonego kierunku studiów) na punkty 
rekrutacyjne w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższy przewidziany limit miejsc: 
Skala ocen bez ocen połówkowych Skala ocen z ocenami połówkowymi 
bardzo dobry – 100% celujący – 100% 
dobry – 80% bardzo dobry  – 95% 
dostateczny – 30% dobry plus – 85% 
 dobry  – 70% 
 dostateczny plus – 40% 
 dostateczny – 30% 
 

 
Kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata, magistra lub równorzędnym o profilu filologicznym 
lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub 
hiszpańskiego mogą (tak jak pozostali kandydaci) przystąpić do egzaminu wstępnego (ustnego)  
z wybranego języka obcego. Zastrzeżenie! Jeśli kandydat wyrazi chęć przystąpienia do egzaminu 
wstępnego, w procesie rekrutacji brany pod uwagę będzie tylko i wyłącznie wynik, jaki kandydat 
osiągnie na egzaminie wstępnym. Decydując się na ten krok, kandydat nieodwołalnie rezygnuje z 
uwzględniania w procesie rekrutacji (w przypadku konkursu dyplomów) oceny, jaka widnieje w 
dyplomie lub w suplemencie do dyplomu. 
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Forma egzaminu: ustny 
 
Przebieg egzaminu ustnego: 
Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne). 
Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją. 
 
Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 

1. Rola mediów w życiu publicznym  
2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej  
3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie 
4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska  
5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie  
6. Główne problemy społeczne w Polsce  
7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata 
8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek 
9. Konsumpcja w świecie współczesnym 
10. Problemy równouprawnienia  
11. Rola Polski w Unii Europejskiej 
12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku 
13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku 
14. Sport jako forma walki i rekreacji 
15. Formy przemocy we współczesnym świecie 
16. Formy i skutki nietolerancji  
17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem 
18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski 
19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata 
20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską 
21. Globalizacja a tożsamość narodowa 
22. Blaski i cienie kultury masowej 
23. Rola nauki w świecie współczesnym 
24. Internet jako źródło wiedzy 
25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie 
26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty 
27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku 
28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX 

wieku. 
29. Książki ważne dla polskiej kultury 
30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata. 

 
Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminu ustnego z języka obcego: 
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%.   
 
b)   Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują zasady kwalifikacji przewidziane dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz 
sprawdzian ustny ze znajomości języka polskiego oraz języka obcego, diagnozujący zdolność 
kandydata do udziału w zajęciach tłumaczeniowych z języka polskiego i na język polski. 
Z egzaminu ustnego z języka polskiego zwolnieni są kandydaci posiadający na świadectwie 
dojrzałości ocenę z języka polskiego.  
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Forma egzaminu: ustny z języka polskiego oraz ustny z języka obcego. Celem egzaminu jest 
sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.  
 
 
Przebieg egzaminu: 
1. Kandydat najpierw przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego. 
    Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne). 
    Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją. 
     
Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt 
Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%. 
 
2. Kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka obcego.  

 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego będzie uzyskanie minimum 60% pkt.  
z egzaminu ustnego z języka polskiego. 
 
Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego: 
Kandydat losuje 3 tematy (patrz lista poniżej – zagadnienia tematyczne). 
Kandydat wybiera jeden z nich, a następnie wypowiada się na ten temat oraz dyskutuje z komisją. 
Podczas egzaminu można będzie uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą: 
- treść – maks. 25 pkt 
- wymowa – maks. 20 pkt 
- gramatyka – maks. 20 pkt 
- leksyka  - maks. 20 pkt 
- rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt  
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 

1. Rola mediów w życiu publicznym  
2. Rola dziennikarza w kształtowaniu opinii publicznej  
3. Zagrożenia dla zdrowia we współczesnym świecie 
4. Działalność człowieka a zagrożenie środowiska  
5. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie  
6. Główne problemy społeczne w Polsce  
7. Główne problemy społeczne kraju wybranego przez kandydata 
8. Współczesna turystyka: poznawanie świata i ludzi czy bierny odpoczynek 
9. Konsumpcja w świecie współczesnym 
10. Problemy równouprawnienia  
11. Rola Polski w Unii Europejskiej 
12. Główne wydarzenia kulturowe w Polsce w ostatnim roku 
13. Główne wydarzenia kulturowe w kraju wybranym przez kandydata w ostatnim roku 
14. Sport jako forma walki i rekreacji 
15. Formy przemocy we współczesnym świecie 
16. Formy i skutki nietolerancji  
17. Hołdowanie modzie: między sztuką a niewolnictwem 
18. Problemy gospodarczo-polityczne Polski 
19. Problemy gospodarczo-polityczne kraju wybranego przez kandydata 
20. Związki (historyczne, kulturowe, gospodarcze) kraju wybranego przez kandydata z Polską 
21. Globalizacja a tożsamość narodowa 
22. Blaski i cienie kultury masowej 
23. Rola nauki w świecie współczesnym 
24. Internet jako źródło wiedzy 
25. Rola wybranego przez kandydata języka obcego we współczesnym świecie 
26. Sylwetka i działalność wybranego naukowca lub noblisty 
27. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w Polsce XX-go wieku 
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28. Najważniejsze wydarzenia historyczno-polityczne w kraju wybranym przez kandydata w XX 
wieku. 

29. Książki ważne dla polskiej kultury 
30. Książki ważne dla kraju wybranego przez kandydata. 

Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz 
języka obcego:  
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego: 
- wynik egzaminu ustnego z języka polskiego – maks. 100 pkt 
- wynik egzaminu ustnego z języka obcego – maks. 100 pkt 
 
Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 120 pkt.  
Kandydat nie zda egzaminów wstępnych, gdy: 
1. uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
2. uzyska z egzaminu ustnego z języka obcego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
Uzyskane punkty zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, tj. 200 pkt = 100% i (w przypadku 
konkursu dyplomów) będą decydowały o miejscu kandydata na liście rankingowej.   
 
Sposób oceniania kandydatów przystępujących do egzaminu ustnego tylko z języka obcego 
(kandydaci zwolnieni z egzaminu z języka polskiego):   
Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Kandydat zda egzamin wstępny, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%.  
Kandydat nie zda egzaminu wstępnego, gdy: 
- uzyska z egzaminu ustnego z języka obcego mniej niż 60 pkt, tj. 60%. 
Uzyskane punkty zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, tj. 100 pkt = 100% i (w przypadku 
konkursu dyplomów) będą decydowały o miejscu kandydata na liście rankingowej. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.  
 
 
  



205 
 

4. Katedra Białorutenistyki 
 

4.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski,  
języki mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), język mniejszości 
etnicznej –  łemkowski,  
język regionalny – kaszubski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Dowolny przedmiot do 
wyboru spośród 
zdawanych na 
maturze* 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 85%  waga = 5% waga = 5% waga = 5% 

*Włącznie z przedmiotami wskazanymi przez kandydata w kolumnach 1, 2 i 3. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
  
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Dowolny przedmiot do 
wyboru spośród 
zdawanych na 
maturze** 

 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 85%  waga = 5% waga = 5% waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Włącznie z przedmiotami wskazanymi przez kandydata w kolumnach 1, 2 i 3. 
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d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Dowolny przedmiot do 
wyboru spośród 
zdawanych na maturze** 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 85%  waga = 5% waga = 5% waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
**Włącznie z przedmiotami wskazanymi przez kandydata w kolumnach 1, 2 i 3  

 
e)   Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.  
Przy przeliczaniu wyniku końcowego obowiązuje zasada - 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów 
wynosi 100.  
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego,  
z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala 
na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy 
rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników maturalnych. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.  
Przy przeliczaniu wyniku końcowego obowiązuje zasada - 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów 
wynosi 100.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polsk iego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego,  
z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala 
na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy 
rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników maturalnych. 
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4.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 

Specjalność: filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  

 
a)   Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia (magisterskich) jest uzyskanie 
dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego na dowolnym kierunku 
oraz znajomość języka białoruskiego na poziomie C1, języka rosyjskiego na poziomie B2 plus i 
angielskiego na poziomie B1. Absolwenci innych kierunków studiów niż studia nad słowiańszczyzną 
wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim muszą mieć 
udokumentowaną znajomość języków: białoruskiego na poziomie C1, rosyjskiego na poziomie B2 plus 
i angielskiego na poziomie B1. W razie braku odpowiedniego dokumentu poświadczającego 
znajomość języka (certyfikatu językowego, suplementu dyplomu ukończenia studiów I stopnia z 
odpowiednią liczbą godzin, zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego na odpowiednim poziomie 
biegłości językowej) kandydaci muszą przejść pozytywnie egzamin językowy. Egzamin odbywa się w 
formie pisemnej dla każdego z języków i obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne 
wymagane na odpowiednich poziomach biegłości językowej. W razie konieczności zorganizowania 
takich egzaminów szczegółowe zagadnienia egzaminacyjne opublikowane zostaną na stronie Katedry 
Białorutenistyki. 
 
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia 
białoruska z językiem rosyjskim i angielskim oraz absolwenci innych kierunków, którzy uzyskają 
pozytywną ocenę z egzaminu językowego bądź udokumentują znajomość języka białoruskiego, 
rosyjskiego i angielskiego zostają umieszczeni na liście rankingowej kandydatów. 
 
Listę rankingową kandydatów układa się na podstawie: 

 w pierwszej kolejności – oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów wyższych; 

 w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego kryterium 
nadal będzie większa niż przewiduje limit) – średniej ocen z całego okresu studiów. 

 
b)   Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia (magisterskich) jest uzyskanie 
dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub innego dyplomu równoważnego na dowolnym kierunku 
oraz znajomość języka białoruskiego na poziomie C1, języka rosyjskiego na poziomie B2 plus i 
angielskiego na poziomie B1. W razie braku odpowiedniego dokumentu poświadczającego znajomość 
języka (certyfikatu językowego, suplementu dyplomu ukończenia studiów I stopnia z odpowiednią 
liczbą godzin, zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego na odpowiednim poziomie biegłości 
językowej) kandydaci muszą przejść pozytywnie egzamin językowy. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej dla każdego z języków i obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne wymagane na 
odpowiednich poziomach biegłości językowej. W razie konieczności zorganizowania takich 
egzaminów szczegółowe zagadnienia egzaminacyjne opublikowane zostaną na stronie Katedry 
Białorutenistyki. 
 
Listę rankingową kandydatów układa się na podstawie: 

 w pierwszej kolejności – oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów wyższych; 

 w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego kryterium 
nadal będzie większa niż przewiduje limit) – średniej ocen z całego okresu studiów. 

 
Oceny na dyplomie (ew. średnia ocen z toku studiów) są wyrażone w punktach procentowych jako 
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.  
W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym 
pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. 
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego,  
z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala 
na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy 
rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników na dyplomie. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia (magisterskich) jest uzyskanie 
dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub innego dyplomu równorzędnego na dowolnym kierunku 
oraz znajomość języka białoruskiego na poziomie C1, języka rosyjskiego na poziomie B2 plus i 
angielskiego na poziomie B1. W razie braku odpowiedniego dokumentu poświadczającego znajomość 
języka (certyfikatu językowego, suplementu dyplomu ukończenia studiów I stopnia z odpowiednią 
liczbą godzin, zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego na odpowiednim poziomie biegłości 
językowej) kandydaci muszą przejść pozytywnie egzamin językowy. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej dla każdego z języków i obejmuje zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne wymagane na 
odpowiednich poziomach biegłości językowej. W razie konieczności zorganizowania takich 
egzaminów szczegółowe zagadnienia egzaminacyjne opublikowane zostaną na stronie Katedry 
Białorutenistyki. 
.  
Listę rankingową kandydatów układa się na podstawie: 

 w pierwszej kolejności – oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów wyższych; 

 w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego kryterium 
nadal będzie większa niż przewiduje limit) – średniej ocen z całego okresu studiów. 

 
Oceny na dyplomie (ew. średnia ocen z toku studiów) są wyrażone w punktach procentowych jako 
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.  
W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym 
pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną  niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego,  
z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala 
na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy 
rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników na dyplomie. 
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5. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej 
 

5.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. białoruski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski,  
j. ukraiński, j. litewski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
historia, historia sztuki, 
wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Waga = 80% waga = 5% waga = 10% 
waga = 5% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
historia, przedmiot z 
grupy „sztuka”, 
organizacja  
i zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
antropologia, polityka, 
geografia, filozofia 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 80% waga = 5% waga = 10% 
waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
historia, sztuka, muzyka, 
ekonomia, geografia, 
filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 80% waga = 5% waga = 10% 
waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
(inny od języka 
oryginalnego matury) 

 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
historia, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
 

waga = 80% waga = 5% waga = 10% 
waga = 5% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze 
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką 
kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej.  
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
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5.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 

Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z 
języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.  
Wyniki kandydatów przeliczane będą wg schematu: 1% = 1 punkt na poziomie podstawowym. Punkty 
uzyskane na poziomie rozszerzonym liczone będą wg schematu: 1% = 2 punkty.  
Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą w postępowaniu kwalifikacyjnym brany 
jest pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.  
 
Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób: 
Matura do 1991 roku  Matura po 1991 roku 
5 – 100%   6 – 100%  
4 – 85%   5 – 90% 
3 – 40%   4 – 75% 
    3 – 50% 
      2 – 30%  
 
Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 2 punkty. 
Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

W przypadku kandydatów legitymujących się Maturą Międzynarodową w postępowaniu 
kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom 
niższy (SL) albo wyższy (HL). W przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania języka 
polskiego, brany będzie pod uwagę wynik egzaminu z języka A1 z grupy 1. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 

 

Egzamin IB Egzamin maturalny 
(„nowa matura”) 

7 pkt. 100% 

6 pkt. 90% 

5 pkt. 75% 

4 pkt. 60% 

3 pkt. 45% 

2 pkt. 30% 

 
Następnie wyniki procentowe przelicza się na punkty rankingowe z zastosowaniem zasady 1% = 1 
punkt dla poziomu niższego (SL) oraz 1% = 2 punkty dla poziomu wyższego (HL). Maksymalnie w 
postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów. 
 

d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W przypadku kandydatów legitymujących się Maturą Europejską w postępowaniu kwalifikacyjnym 
brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym 
albo rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania języka polskiego, 
brany będzie pod uwagę wynik egzaminu z języka ojczystego L1. 
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Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
 

Egzamin EB Egzamin maturalny 
(„nowa matura”) 

9,00 – 10,00 100% 

8,00 – 8,95 90% 

7,00 – 7,95 75% 

6,00 – 6,95 60% 

5,00 – 5,95 45% 

4,00 – 4,95 30% 

 
Następnie wyniki procentowe przelicza się na punkty rankingowe z zastosowaniem zasady 1% = 1 
punkt dla poziomu podstawowego, a 1% = 2 punkty dla poziomu rozszerzonego. Maksymalnie w 
postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów. 
 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, przyjmowanych na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich, w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik 
egzaminu z języka oryginalnego matury. Wyniki kandydatów przeliczane będą wg schematu: 1% = 
1 punkt na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym liczone będą wg 
schematu: 1% = 2 punkty. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze 
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką 
kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.  
 

5.3 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnego na dowolnym kierunku. Listę rankingową układa się na 
podstawie średniej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych 
oraz średnia ocen z całego okresu studiów.  
Kandydaci muszą także legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie 
B2. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2.  Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze 
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką 
kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.  
 

5.4 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1. Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnego na dowolnym kierunku. Listę rankingową układa się na 
podstawie średniej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych 
oraz średnia ocen z całego okresu studiów.  
Kandydaci muszą także legitymować się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie 
B2. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, 
umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze 
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką 
kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.  
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6. Katedra Ukrainistyki 
 

6.1 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
Specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski, 
j. ukraiński,  
j. białoruski,  
j. litewski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden język obcy* 
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski  
j. ukraiński, 
j. białoruski,  
j. litewski,  
j. mniejszości 
etnicznej -
łemkowski 
 

P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany  
 
Język polski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 25%  waga = 5% waga = 25% waga = 20% waga = 25% 

* Inny niż w kolumnie 3.  

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język polski 

 
P. wyższy (HL) x1  
 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 20% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne, język A1 z grupy 1. można 
wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego.  
**Inny niż w kolumnie 3. 
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d)   Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język polski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 25% waga = 5% waga = 25% waga = 20% waga = 25% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.  
Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego.  
**Inny niż w kolumnie 3. 
 

e)   Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przyjmowanie kandydatów na podstawie średniej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.  
Maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt. 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
Wyniki z przedmiotów uzyskanych na maturze zostaną dostosowane do systemu oceniania 
kandydatów z maturą polską. 
 
Jeżeli kandydat nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu j. polskiego, przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.  
Zaliczenie tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 

6.2 Kierunek studiów: studia nad słowiańszczyzną wschodnią 

Specjalność: ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a)   Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego przynajmniej 
na poziomie B2, rosyjskiego i angielskiego (przynajmniej na poziomie B1).  
Dokumentami potwierdzającymi znajomość ww. języków mogą być: 

 oceny z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego  na świadectwie 
maturalnym, 

 dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki oraz 
certyfikaty, świadectwo maturalne, dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka 
angielskiego i rosyjskiego, 

 certyfikaty znajomości języka ukraińskiego co najmniej na poziomie B2, a także certyfikaty 
znajomości języka rosyjskiego i angielskiego co najmniej na poziomie B1.  
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Pozostali kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z języków, z których nie posiadają 
potwierdzenia znajomości. Rozmowa ma na celu określenie poziomu znajomości języków.  
Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością ww. języków, będą miały zapewnione 
dodatkowe godziny zajęć. 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc zostanie 
utworzona lista rankingowa na podstawie średniej arytmetycznej, na którą składają się: ocena 
końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów. 
 
b)   Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XI. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
 

1.1 Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
Laureaci i  finaliści Olimpiady Matematycznej oraz laureaci i finaliści Olimpiady Informatycznej, 
przyjęci na I rok studiów licencjackich mogą wystąpić do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i 
Mechaniki o przyznanie indywidualnego toku studiów (studia informatyczno-matematyczne). Osoby te 
studiują na I roku na kierunku, na który zostały przyjęte (informatyka lub matematyka) i w ramach puli 
dodatkowych punktów ECTS realizują wskazane przedmioty dodatkowe.  
Wymienione wyżej osoby, po zaliczeniu I roku matematyki (odpowiednio: informatyki) mogą: 
a) kontynuować studia na II roku matematyki (odpowiednio informatyki) oraz podjąć bez dodatkowej 
kwalifikacji studia na drugim kierunku na informatyce (odpowiednio: matematyce), o ile zaliczyły 
wszystkie przedmioty objęte indywidualnym tokiem studiów. Podania w tej sprawie należy kierować do 
Dziekana w wyznaczonym terminie. 
b) kontynuować studia na II roku matematyki albo informatyki zgodnie ze standardowym programem  
z ewentualnym uzupełnieniem niezbędnych różnic programowych. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru (dowolny, 
włącznie z matematyką, 
j. polskim i językiem 
obcym)* 

 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 10% 

P. podstawowy  
z wagą=10% 
 
P. rozszerzony  
z wagą=60% 

waga = 10% waga = 20% 

*Matematykę, język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru (dowolny, 
włącznie z matematyką, 
j. polskim i językiem 
obcym)** 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% 

P. niższy  (SL) 
z wagą=10% 
 
P. wyższy (HL)  
z wagą=60% 

waga = 10% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematykę, język polski i język obcy na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru (dowolny, 
włącznie z matematyką, 
j. polskim i językiem 
obcym)** 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% 

P. podstawowy  
z wagą=10% 
 
P. rozszerzony  
z wagą=60% 

waga = 10% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematykę, język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
 

e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Przedmiot wymagany 

Język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot 
punktowany 

Matematyka 

 

Przedmiot 
punktowany 

Język obcy 
nowożytny 

 

Egzamin predyspozycyjny  

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia 
studiów na kierunku  matematyka  
w języku polskim. Egzamin będzie 
obejmował zadania z matematyki  
z zakresu szkoły średniej, których 
rozwiązania należy przedstawić w języku 
polskim. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania na egzaminie: 100 
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Waga=5% Waga=10% Waga=5% Waga=80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Wszyscy kandydaci z maturą zagraniczną muszą przystąpić do egzaminu predyspozycyjnego do 
podjęcia studiów w języku polskim. Egzamin będzie obejmował także matematykę w zakresie 
przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100 
 

1.2 Kierunek studiów: matematyka 
Specjalność: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka  
 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z  
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. wyższy (HL) x 1 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie 
 

d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów 
równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce. 
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów: 
I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci posiadający 
obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka 
polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego. 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w 
języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii. 
II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankingowe 
oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów:    
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Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
(inny niż język 
oryginalny matury) 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru* (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga=50% Waga=20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język oryginalny matury na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
 
*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie 
podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do 
wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.  
 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku matury = 0 pkt. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 
 

1.3 Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
Laureaci i  finaliści Olimpiady Matematycznej oraz laureaci i finaliści Olimpiady Informatycznej, 
przyjęci na I rok studiów licencjackich mogą wystąpić do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i 
Mechaniki o przyznanie indywidualnego toku studiów (studia informatyczno-matematyczne). Osoby te 
studiują na I roku na kierunku, na który zostały przyjęte (informatyka lub matematyka) i w ramach puli 
dodatkowych punktów ECTS realizują wskazane przedmioty dodatkowe.  
Wymienione wyżej osoby, po zaliczeniu I roku matematyki (odpowiednio: informatyki) mogą: 
a) kontynuować studia na II roku matematyki (odpowiednio informatyki) oraz podjąć bez dodatkowej 
kwalifikacji studia na drugim kierunku na informatyce (odpowiednio: matematyce), o ile zaliczyły 
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wszystkie przedmioty objęte indywidualnym tokiem studiów. Podania w tej sprawie należy kierować do 
Dziekana w wyznaczonym terminie. 
b) kontynuować studia na II roku matematyki albo informatyki zgodnie ze standardowym programem  
z ewentualnym uzupełnieniem niezbędnych różnic programowych. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru 
(dowolny, włącznie 
z matematyką, 
informatyką, 
językiem polskim 
albo obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie. 
Język polski, język obcy i informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.   
 

b)  Kandydaci ze stara maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. wyższy (HL) x1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru 
(dowolny, włącznie 
z matematyką, 
informatyką, 
językiem polskim 
albo obcym) 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać trzykrotnie. 
Język polski, język obcy i informatykę na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie.   
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru 
(dowolny, 
włącznie z 
matematyką, 
informatyką, 
językiem 
polskim albo 
obcym) 
 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie. 
Język polski, język obcy i informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.   
 

e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

Przedmiot wymagany 

Język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot 
punktowany 

Matematyka 

 

Przedmiot 
punktowany 

Język obcy 
nowożytny 

 

Egzamin predyspozycyjny  

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia 
studiów na kierunku  informatyka  
w języku polskim. Egzamin będzie 
obejmował zadania z matematyki  
z zakresu szkoły średniej, których 
rozwiązania należy przedstawić w języku 
polskim. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania na egzaminie: 100 

Waga=5% Waga=10% Waga=5% Waga=80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Wszyscy kandydaci z maturą zagraniczną muszą przystąpić do egzaminu predyspozycyjnego do 
podjęcia studiów w języku polskim. Egzamin będzie obejmował także matematykę w zakresie 
przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100 
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1.4 Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, fizyka  
i astronomia/ 
fizyka, 
informatyka, 
matematyka 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5) 
Informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5) 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 

 
P. wyższy (HL) x1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, fizyka, 
matematyka, 
informatyka 
 

P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5) 
Informatykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5) 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka albo 
informatyka 
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: biologia, 
chemia, fizyka,  
matematyka, 
informatyka 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie (w kol. 2, 4 i 5) 
Informatykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 4 i 5) 
 

e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Przedmiot wymagany 

Język oryginalny 
matury* 

 

Przedmiot 
punktowany 

Matematyka 

 

Przedmiot 
punktowany 

Język obcy 
nowożytny 

 

Egzamin predyspozycyjny  

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia 
studiów na kierunku bioinformatyka  
i biologia systemów w języku polskim. 
Egzamin będzie obejmował zadania  
z matematyki lub biologii z zakresu 
szkoły średniej, których rozwiązania 
należy przedstawić w języku polskim. 
Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania na egzaminie: 100 

Waga=5% Waga=10% Waga=5% Waga=80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Wszyscy kandydaci z maturą zagraniczną muszą przystąpić do egzaminu predyspozycyjnego do 
podjęcia studiów w języku polskim. Egzamin będzie obejmował także matematykę w zakresie 
przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100 
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1.5 Kierunek studiów: matematyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
 
Egzamin kwalifikacyjny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów. 
 
Egzamin 
Forma egzaminu:  pisemny 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 
w procentach. 
 
Konkurs średniej 
Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata 
matematyki, licencjata matematyki w zakresie zastosowań matematyki, licencjata 
Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno – Matematycznych ze specjalnością matematyka, którzy 
uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do prowadzenia studiów 
III stopnia na kierunku matematyka. Kandydaci spełniający powyższy warunek mogą jednocześnie 
przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. Średnia ocen wyliczana jest  
dla ocen końcowych z następujących przedmiotów (uzyskanych przez kandydata we wszystkich 
cyklach dydaktycznych): 
- analiza matematyczna I.1 
- analiza matematyczna I.2 
- analiza matematyczna II.1 
- analiza matematyczna II.2 
- geometria z algebrą liniową I 
- geometria z algebrą liniową II 
- wstęp do matematyki 
- wstęp do informatyki I    
- wstęp do informatyki II 
- algebra I 
- topologia I 
- matematyka obliczeniowa 
- równania różniczkowe zwyczajne 
- rachunek prawdopodobieństwa I 
- statystyka I 
z uwzględnieniem równoważności przedmiotów. 
Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu 
równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata. 
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalną wysokość średniej wymaganą do 
zakwalifikowania się na studia oraz tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik 
każdego z nich średnią przeliczoną na wynik procentowy za pomocą funkcji m liniowej na każdym 
przedziale [2+k/2, 2+(k+1)/2], dla k =0,1,...,5 i przyjmującej następujące wartości w końcach tych 
przedziałów: 
 

 

 



227 
 

 

x 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

m(x) 0% 25% 50% 75% 90% 95% 100% 

 
Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym 
w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę 
wyższy wynik. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia 
na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową kandydatów, w kolejności uzyskanych przez nich wyników. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia 
na kierunku matematyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową kandydatów, w kolejności uzyskanych przez nich wyników. 
 

1.6 Kierunek studiów: informatyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne   
Czas trwania: 2 lata 
 
1)   Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
 
Egzamin kwalifikacyjny lub konkurs średnich ocen uzyskanych we wcześniejszym toku studiów. 
 
Egzamin 
Forma egzaminu:  pisemny 
Zagadnienia egzaminacyjne: w zakres egzaminu wchodzą wybrane treści programowe studiów 
pierwszego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW. 
 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik każdego z nich liczbę punktów z egzaminu wyrażoną 
w procentach. 
 
Konkurs średniej 
Do konkursu średniej ocen mogą przystąpić kandydaci legitymujący się dyplomem licencjata 
informatyki, którzy uzyskali ten tytuł w jednostce uprawnionej na mocy art.195 p.1 UPSW do 
prowadzenia studiów III stopnia na kierunku informatyka. Kandydaci spełniający powyższy warunek 
mogą jednocześnie przystępować do kwalifikacji na podstawie egzaminu konkursowego. Średnia ocen 
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wyliczana jest dla ocen końcowych z następujących przedmiotów (uzyskanych przez kandydata we 
wszystkich cyklach dydaktycznych): 
- analiza matematyczna I 
- analiza matematyczna II 
- geometria z algebrą liniową 
- podstawy matematyki 
- wstęp do programowania 
- architektura komputerów i sieci 
- matematyka dyskretna 
- programowanie obiektowe 
- indywidualny projekt programistyczny 
- algorytmy i struktury danych 
- bazy danych 
- systemy operacyjne 
- sieci komputerowe 
- aplikacje WWW 
- języki, automaty i obliczenia 
- inżynieria oprogramowania 
- rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
- języki i narzędzia programowania I 
- bezpieczeństwo systemów komputerowych 
- metody numeryczne 
- semantyka i weryfikacja programów 
z uwzględnieniem równoważności przedmiotów. 
 
Jeśli kandydat w toku studiów nie zaliczał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów ani przedmiotu 
równoważnego, to nie bierze się pod uwagę tego przedmiotu przy obliczaniu średniej kandydata. 
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalną wysokość średniej wymaganą do 
zakwalifikowania się na studia oraz tworzy listę rankingową kandydatów, przyjmując jako wynik 
każdego z nich średnią S przeliczoną na wynik procentowy w następujący sposób: 
 

100*(S-Smin)/(Smax-Smin) 
 
gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na studia w kolejności miejsc na połączonej liście rankingowej, przy czym 
w przypadku przystąpienia zarówno do egzaminu, jak i do konkursu średniej brany jest pod uwagę 
wyższy wynik. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia 
na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową kandydatów, w kolejności uzyskanych przez nich wyników. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Pisemny egzamin kwalifikacyjny, obejmujący wybrane treści programowe studiów pierwszego stopnia 
na kierunku informatyka, prowadzonych na Wydziale MIM UW. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową kandydatów, w kolejności uzyskanych przez nich wyników. 
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1.7 Kierunek studiów: bioinformatyka i biologia systemów 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji 
 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
(50 procent limitu miejsc) lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego (50 procent limitu 
miejsc). Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji. 
Kandydaci kwalifikowani są na studia w kolejności swojego miejsca na właściwej liście rankingowej. 
Limit miejsc dla danej listy może być powiększony w granicach limitu ogólnego, jeśli kandydaci 
kwalifikowani według drugiej listy nie wypełnią części przewidzianego dla nich limitu. 
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą 
przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w jednostce 
uprawnionej na mocy art. 195 p. 1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na jednym z kierunków: 
biologia, chemia, fizyka, informatyka lub matematyka. 
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona 
na punkty zgodnie ze wzorem: 

100*(S-Smin)/(Smax-Smin)*H, 
 

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia 
oceną, a H oznacza liczbę godzin danego przedmiotu. 
Punkty rekrutacyjne każdego kandydata oblicza się jako sumę ocen (po powyższym przeliczeniu)  
z przedmiotów z zakresu matematyki, informatyki, bioinformatyki, biologii, fizyki i chemii, uzyskanych 
na studiach. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania 
się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie 
wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów. 
  
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć: 
1. Potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją  
o wymiarze godzinowym zajęć, 
2. Oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające: 
-  wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić 
tylko przedmioty uwzględniane przy wyliczaniu punktów rekrutacyjnych 
-   wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł. 
 
Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych: 

Przedmiot Liczba 
godzin 

Ocena (skala 2-5) Punkty rekrutacyjne 

Biologia komórki 90 4,0 100*(4-2)/3*90   = 6000 

Biochemia 60 4,5 100*(4,5-2)/3*60 = 5000 

Algorytmy i struktury danych 120 5,0 100*(5-2)/3*120 = 12000 

  Suma   = 23000          
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Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego 
 

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. 
Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka  
i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. 
  
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. 
Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka  
i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. 
Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę 
rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. 
Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka  
i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. 
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XII. Wydział Nauk Ekonomicznych 
 
1.1 Kierunek studiów:  
- ekonomia 
- finanse, inwestycje i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: ekonomia; finanse, inwestycje  
i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.  
Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku i specjalności studiów: 
- ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa; 
- ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa; 
- finanse, inwestycje i rachunkowość; 
- finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki; 
- informatyka i ekonometria. 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
chemia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
geografia, historia,  
biologia, filozofia, 
informatyka, wiedza  
o społeczeństwie 
 

P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

W kol. 3 i 4 kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy (również na tym samym poziomie) 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0.6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
chemia, fizyka, 
geografia, historia,  
biologia, filozofia, 
informatyka, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
polityka 
 

P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
W kol. 3 i 4 kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy  

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
chemia, fizyka, 
geografia, historia,  
biologia, filozofia, 
informatyka, ekonomia 
 

P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
W kol. 3 i 4 kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
  
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów: 
I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci posiadający 
obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka 
polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego. 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w 
języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii. 
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II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
egzaminu maturalnego 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
chemia, fizyka, 
geografia, historia,  
biologia, filozofia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie  

 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

W kol. 3 i 4 kandydat może wskazać dwa razy ten sam język obcy 

 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku matury = 0 pkt. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
 
Pozostali Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 

 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 

 

1.2 Kierunek studiów:  
- ekonomia 
- finanse, inwestycje i rachunkowość 
- informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: ekonomia; finanse, inwestycje  
i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.  
Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku i specjalności studiów: 
- ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa; 
- ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa; 
- finanse, inwestycje i rachunkowość; 
- finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki; 
- informatyka i ekonometria. 
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1) Zasady kwalifikacji  

Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 

 

1.3 Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalność: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka  
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z  
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów 
równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce. 
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów: 
 
I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci posiadający 
obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka 
polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego. 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w 
języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii. 
 
II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankingowe 
oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów:    
  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
(inny niż język 
oryginalny matury) 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru* (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga=50% Waga=20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język oryginalny matury na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
 
*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie 
podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do 
wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.  
 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku matury = 0 pkt. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 
 

1.4 Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalność: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
2) Zasady kwalifikacji 

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
d) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka  
 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
e) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
f) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z  
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie 
 

d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów 
równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce. 
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów: 
I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci posiadający 
obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka 
polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego. 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w 
języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii. 
II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankingowe 
oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów:    
  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru* (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
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 j. włoski, 
j. rosyjski 
(inny niż język 
oryginalny matury) 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga=50% Waga=20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język oryginalny matury na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
 
*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie 
podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do 
wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.  
 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku matury = 0 pkt. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 
3) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 
 

1.5 Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and 
Accounting) 
Specjalność: Finance and International Investment  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 

Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot  
wymagany 

 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 

 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  

Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
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j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z  
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4 
Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

  
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. 
  

 
Przedmiot  
wymagany 

 
Język oryginalny 
egzaminu 
maturalnego 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

 

 
Przedmiot  
wymagany 

 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 

waga = 5% waga = 75% waga = 10% waga = 10% 

Matematykę można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 2 i 4 
Język oryginalny matury i język obcy nowożytny można wskazać dwukrotnie 
Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku matury = 0 pkt. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
 
Pozostali Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 
2) Uwagi 
 
Potwierdzenie znajomości języka angielskiego.  
Wszyscy kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego, tj. odpowiednim 
certyfikatem znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub 
na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co najmniej 
na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej 
"Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 
180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE, jak również 
dyplomy ukończenia NKJO. W szczególnych wypadkach Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może 
uwzględnić inne przedłożone przez Kandydata zaświadczenie. 
 
4) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 
 
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych kandydatów  
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na 
I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym 
na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na I roku w wysokości 100% 
czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w odrębnym dokumencie. 
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1.6 Kierunek studiów: ekonomia 

Specjalności: ekonomia międzynarodowa; ekonomia przedsiębiorstwa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Rejestracja na obie specjalności jest prowadzone oddzielnie. 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu 
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów, o średniej z całego toku studiów oraz, w przypadku kandydatów 
ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej, zaświadczenia: 

 o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym  
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub 

 o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów 
ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej) 

d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 

3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu 
do trzech oddzielnych limitów przyjęć. Listy rankingowe dla kandydatów w podpunkcie a) i b) 
są wspólne. 

4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem 
iloczynu trzech parametrów: 

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 90, kategoria B współczynnik 80, pozostałe i bez kategorii współczynnik 70), 

b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem, 
c) oraz współczynnika 1,2 w wypadku gdy program studiów obejmował CO NAJMNIEJ 90 

godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na 
podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok 
studiów). 

5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem 
iloczynu trzech parametrów: 

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 90, kategoria B współczynnik 80, pozostałe i bez kategorii współczynnik 70), 

b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem 
c) oraz współczynnika 1,2 w wypadku gdy program studiów obejmował CO NAJMNIEJ 150 

godz. analizy matematycznej lub 60 godzin fizyki lub 60 godzin statystyki matematycznej 
oraz współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na 
podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok 
studiów). 

6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom 
będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów 
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posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych 
studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 

7. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje 
umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

8. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, , a następnie według listy 
drugiej i trzeciej . 

9. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat 
jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. 

10. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy 
trzeciej. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o zakończeniu studiów ze 
średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia 
studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów 
(dotyczy kandydatów ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej) 
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia 
wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  

3. Kandydaci zobowiązani są zdać egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni 
są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem 
odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne 
zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka 
polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie 
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

4. Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w 
odniesieniu do trzech oddzielnych limitów przyjęć.  

5. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej jest iloczyn średniej uzyskanej w trakcie 
studiów oraz współczynnika osiągającego wartość 100 jeśli suma punktów uzyskanych za 
przedmioty zaliczone w trakcie studiów wynosi co najmniej 650; 80 jeśli wynosi co najmniej 400 i  
70 w pozostałych przypadkach. Zasady naliczania punktów są następujące: 
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów 
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest 
niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli), 
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć, 
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się na 750 
punktów. 
d)  w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie 
suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów). 
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6. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej jest iloczyn średniej uzyskanej w trakcie studiów 
oraz współczynnika osiągającego wartość 100 jeśli suma punktów uzyskanych za przedmioty 
zaliczone w trakcie studiów wynosi co najmniej 650; 80 jeśli wynosi co najmniej 400 i 70 w 
pozostałych przypadkach. Zasady naliczania punktów są następujące: 
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów 
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest 
niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli), 
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć, 
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 
punktów, 
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie 
suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów). 

7. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom 
będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów 
posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych 
studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 

8. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje 
umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

9. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, a następnie według listy 
drugiej i trzeciej. 

10. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat 
jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. 

11. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy trzeciej. 
 
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć 

Przedmioty Limit punktów Uwagi 
Min max  

Mikroekonomia 90 
 

390  

Makroekonomia 90 
 

bez Makroekonomii Gospodarki 
Otwartej 

MSE lub Teoria Wymiany  
Międzynarodowej lub  
Makroekonomia Gospodarki Otwartej 

90 
 

 

Analiza matematyczna, algebra 
liniowa lub równoważne 

150 360  

Rachunek prawdopodobieństwa 45  

Statystyka matematyczna 45 nie jest równoważna statystyka 
lub statystyka opisowa  

Ekonometria 45 
 

 

RAZEM  0 750  

 
TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć 

Przedmioty Limit punktów Uwagi 
 Min max  

Analiza matematyczna, algebra 
liniowa lub równoważne  

150  
 
 
 
750 

 

Rachunek prawdopodobieństwa 45  

Fizyka 60  

Statystyka matematyczna 45 nie jest równoważna statystyka 
lub statystyka opisowa 

Ekonometria  45 
 

 

RAZEM  0 750  
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, w podpunkcie 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 

1.7 Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalności: ekonomia międzynarodowa; ekonomia przedsiębiorstwa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Rejestracja na obie specjalności jest prowadzone oddzielnie. 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 

1.8 Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Studia II stopnia na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość są prowadzone na: 
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość; 
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki. 
Rejestracja na kierunek oraz rejestracja na kierunek ze specjalnością są prowadzone oddzielnie. 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
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punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 
 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów, o średniej z całego toku studiów oraz, w przypadku kandydatów 
ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej, zaświadczenia: 

 o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym 
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub 

 o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów 
ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej) 

d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 

3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu 
do trzech oddzielnych limitów przyjęć. Listy rankingowe dla kandydatów w podpunkcie a) i b) 
są wspólne. 

4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem 
iloczynu trzech parametrów: 

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 90, kategoria B współczynnik 80, pozostałe i bez kategorii współczynnik 70), 

b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem, 
c) oraz współczynnika 1,2 w wypadku gdy program studiów obejmował CO NAJMNIEJ 90 

godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na 
podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok 
studiów). 

5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem 
iloczynu trzech parametrów: 

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 90, kategoria B współczynnik 80, pozostałe i bez kategorii współczynnik 70), 

b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem 
c) oraz współczynnika 1,2 w wypadku gdy program studiów obejmował CO NAJMNIEJ 150 

godz. analizy matematycznej lub 60 godzin fizyki lub 60 godzin statystyki matematycznej 
oraz współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na 
podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok 
studiów). 

6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom 
będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów 
posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych 
studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 

7. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje 
umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

8. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, a następnie według listy 
drugiej i trzeciej. 

9. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat 
jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. 
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10. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy 
trzeciej. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o zakończeniu studiów ze 
średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia 
studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów 
(dotyczy kandydatów ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej) 
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia 
wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  

3. Kandydaci zobowiązani są zdać egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni 
są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem 
odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne 
zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka 
polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie 
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.  

4. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

5. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu 
do trzech oddzielnych limitów przyjęć.  

6. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej jest iloczyn średniej uzyskanej w trakcie 
studiów oraz współczynnika osiągającego wartość 100 jeśli suma punktów uzyskanych za 
przedmioty zaliczone w trakcie studiów wynosi co najmniej 650; 80 jeśli wynosi co najmniej 400 i  
70 w pozostałych przypadkach. Zasady naliczania punktów są następujące: 
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów 
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest 
niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli), 
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć, 
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się na 750 
punktów 
d)  w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie 
suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów). 

7. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej jest iloczyn średniej uzyskanej w trakcie studiów 
oraz współczynnika osiągającego wartość 100 jeśli suma punktów uzyskanych za przedmioty 
zaliczone w trakcie studiów wynosi co najmniej 650; 80 jeśli wynosi co najmniej 400 i 70 w 
pozostałych przypadkach. Zasady naliczania punktów są następujące: 
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów 
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest 
niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli), 
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć, 
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c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 
punktów, 
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie 
suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów). 

8. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom 
będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów 
posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych 
studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 

9. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje 
umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

10. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, a następnie według listy 
drugiej i trzeciej. 

11. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat 
jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. 

12. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy trzeciej. 
 
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć 

Przedmioty Limit punktów Uwagi 
Min max  

Mikroekonomia 90 
 

390  

Makroekonomia 90 
 

bez Makroekonomii Gospodarki 
Otwartej 

MSE lub Teoria Wymiany  
Międzynarodowej lub  
Makroekonomia Gospodarki Otwartej 

90 
 

 

Analiza matematyczna, algebra 
liniowa lub równoważne 

150 360  

Rachunek prawdopodobieństwa 45  

Statystyka matematyczna 45 nie jest równoważna statystyka 
lub statystyka opisowa  

Ekonometria 45 
 

 

RAZEM  0 750  

 
TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć 

Przedmioty Limit punktów Uwagi 
 Min max  

Analiza matematyczna, algebra 
liniowa lub równoważne  

150  
 
 
 
750 

 

Rachunek prawdopodobieństwa 45  

Fizyka 60  

Statystyka matematyczna 45 nie jest równoważna statystyka 
lub statystyka opisowa 

Ekonometria  45 
 

 

RAZEM  0 750  

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc. 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, w podpunkcie 1.  
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2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 

1.9 Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Studia II stopnia na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość są prowadzone na: 
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość; 
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki. 
 
Rejestracja na kierunek oraz rejestracja na kierunek ze specjalnością są prowadzone oddzielnie. 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 

1.10 Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
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b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów, o średniej z całego toku studiów oraz, w przypadku kandydatów 
ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej, zaświadczenia: 

 o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym 
kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub 

 o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów (dotyczy kandydatów 
ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej) 

d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 

3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu 
do trzech oddzielnych limitów przyjęć. Listy rankingowe dla kandydatów w podpunkcie a) i b) 
są wspólne. 

4. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem 
iloczynu trzech parametrów: 

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 90, kategoria B współczynnik 80, pozostałe i bez kategorii współczynnik 70), 

b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem, 
c) oraz współczynnika 1,2 w wypadku gdy program studiów obejmował CO NAJMNIEJ 90 

godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub 
współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na 
podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok 
studiów). 

5. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem 
iloczynu trzech parametrów: 

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A 
współczynnik 90, kategoria B współczynnik 80, pozostałe i bez kategorii współczynnik 70), 

b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem 
c) oraz współczynnika 1,2 w wypadku gdy program studiów obejmował CO NAJMNIEJ 150 

godz. analizy matematycznej lub 60 godzin fizyki lub 60 godzin statystyki matematycznej 
oraz współczynnika 1 w pozostałych przypadkach. 

d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na 
podstawie suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok 
studiów). 

6. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom 
będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów 
posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych 
studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 

7. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje 
umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

8. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, a następnie według listy 
drugiej i trzeciej. 

9. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat 
jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. 

10. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy 
trzeciej. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
2. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 



251 
 

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub 
równoważnych 
b) Suplementu do dyplomu  
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na 
wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów oraz a) o zakończeniu studiów ze 
średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia 
studiów przez kandydata lub b) o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów 
(dotyczy kandydatów ubiegających się o studia w ramach 3. listy rankingowej) 
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia 
kandydata. 
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia 
wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).  

3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie trzech osobnych list rankingowych w odniesieniu 
do trzech oddzielnych limitów przyjęć.  

4. Kandydaci zobowiązani są zdać egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni 
są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem 
odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne 
zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka 
polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie 
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną 
danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie 
wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.  

5. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

6. Podstawą sporządzenia pierwszej listy rankingowej jest iloczyn średniej uzyskanej w trakcie 
studiów oraz współczynnika osiągającego wartość 100 jeśli suma punktów uzyskanych za 
przedmioty zaliczone w trakcie studiów wynosi co najmniej 650; 80 jeśli wynosi co najmniej 400 i  
70 w pozostałych przypadkach. Zasady naliczania punktów są następujące: 
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów 
wymienionych w Tabeli 1, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest 
niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli), 
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć, 
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się na  
d)  w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie 
suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów). 

7. Podstawą sporządzenia drugiej listy rankingowej jest iloczyn średniej uzyskanej w trakcie studiów 
oraz współczynnika osiągającego wartość 100 jeśli suma punktów uzyskanych za przedmioty 
zaliczone w trakcie studiów wynosi co najmniej 650; 80 jeśli wynosi co najmniej 400 i 70 w 
pozostałych przypadkach. Zasady naliczania punktów są następujące: 
a) punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów 
wymienionych w Tabeli 2, pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest 
niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2. ww. tabeli), 
b) 1 punkt przyznaje się za 1 godzinę zajęć, 
c) jeśli liczba uzyskanych punktów jest większa niż 750 jako wynik rekrutacyjny ustala się 750 
punktów, 
d) w przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście 
rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie 
stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie 
suplementu do dyplomu lub kartu przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów). 

8. Trzecia lista rankingowa dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na studiach, których dyplom 
będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% 
najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów 
posiadali przyznane Stypendium Rektora. Jej podstawą jest średnia ocen całego toku tych 
studiów wykazanych na karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 
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9. Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje 
umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie z dostarczonymi 
dokumentami. 

10. Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, a następnie według listy 
drugiej i trzeciej. 

11. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat 
jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. 

12. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy trzeciej. 
 
TABELA 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć 

Przedmioty Limit punktów Uwagi 
Min max  

Mikroekonomia 90 
 

390  

Makroekonomia 90 
 

bez Makroekonomii Gospodarki 
Otwartej 

MSE lub Teoria Wymiany  
Międzynarodowej lub  
Makroekonomia Gospodarki Otwartej 

90 
 

 

Analiza matematyczna, algebra 
liniowa lub równoważne 

150 360  

Rachunek prawdopodobieństwa 45  

Statystyka matematyczna 45 nie jest równoważna statystyka 
lub statystyka opisowa  

Ekonometria 45 
 

 

RAZEM  0 750  

 
TABELA 2. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć 

Przedmioty Limit punktów Uwagi 
 Min max  

Analiza matematyczna, algebra 
liniowa lub równoważne  

150  
 
 
 
750 

 

Rachunek prawdopodobieństwa 45  

Fizyka 60  

Statystyka matematyczna 45 nie jest równoważna statystyka 
lub statystyka opisowa 

Ekonometria  45 
 

 

RAZEM  0 750  

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, w podpunkcie 1. 

 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
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1.11 Kierunek studiów: informatyka i ekonometria 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Zasady rekrutacji są takie same, jak na studia stacjonarne II stopnia. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 

1.12 Kierunek studiów: ekonomia 
Specjalność: ekonomia przedsiębiorczości 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie kompletu złożonych dokumentów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe 
mają pierwszeństwo w przyjęciu w ramach limitu miejsc przed pozostałymi kandydatami. 
 

1.13 Kierunek studiów: ekonomia (Economics) 
Specjalność: International Economics 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego: (certyfikat znajomości języka 
angielskiego /nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni o języku wykładowym 
angielskim, obywateli krajów, w których język angielski jest językiem oficjalnym oraz osób, które zdały 
egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2/; honorowane są zaświadczenia Cambridge /FCE, 
CAE, CPE, BEC, CEIBT), IELTS/ oraz TOEFL, TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO). 
3) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
4) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
5) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%); 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list 
(waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

6) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
7) Przedmioty punktowane w rekrutacji: 
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 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze lub teoria handlu lub teoria wymiany 
międzynarodowej. 
 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych kandydatów  
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na 
I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym 
na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na I roku w wysokości 100% 
czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w odrębnym dokumencie. 
 

1.14 Kierunek studiów: finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and 
Accounting)  
Specjalność: Quantitative Finance 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1)    Zasady kwalifikacji 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego: (certyfikat znajomości języka 
angielskiego /nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni o języku wykładowym 
angielskim, obywateli krajów, w których język angielski jest językiem oficjalnym oraz osób, które zdały 
egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2/; honorowane są zaświadczenia Cambridge /FCE, 
CAE, CPE, BEC, CEIBT), IELTS/ oraz TOEFL, TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO). 
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3) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
4) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
5) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  
w końcowym rankingu 10%); 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list 
(waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 
każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 
każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

6) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
7) Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 finanse. 
 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 

 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (z listy trzeciej) 
otrzymują medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw 
Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia 
sportowe. 
 
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych kandydatów  
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na 
I roku w wysokości 70% czesnego. Do 10% najlepszych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym 
na studia anglojęzyczne może uzyskać zwolnienie z opłat za studia na I roku w wysokości 100% 
czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w odrębnym dokumencie. 
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1.15 Kierunek studiów: informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics)  
Specjalność: Data Science 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1)    Zasady kwalifikacji 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny. 
2) Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego: (certyfikat znajomości języka 
angielskiego /nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni o języku wykładowym 
angielskim, obywateli krajów, w których język angielski jest językiem oficjalnym oraz osób, które zdały 
egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2/; honorowane są zaświadczenia Cambridge /FCE, 
CAE, CPE, BEC, CEIBT), IELTS/ oraz TOEFL, TSE, jak również dyplomy ukończenia NKJO). 
3) Kandydaci muszą przedstawić list motywacyjny oraz dwa listy rekomendacyjne od pracowników 
naukowych, posiadających stopień co najmniej doktora - wykładowców znających kandydata 
osobiście. 
4) Kandydaci muszą przedstawić dokument dotyczący przebiegu studiów (suplement do dyplomu  
z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów). 
5) Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią 
ważoną, na którą składają się: 

 punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga  

w końcowym rankingu 10%); 

 punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list 

(waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); 

 punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za 

każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za 

każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę. 

6) Łącznie w procedurze rekrutacyjnej można uzyskać 100 pkt.  
7) Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia, 

 statystyka matematyczna, 

 rachunek prawdopodobieństwa, 

 ekonometria, 

 analiza matematyczna, 

 finanse. 

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym  
w Polsce. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE 
UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc; 
Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
 
2) Uwagi 
 
Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są płatne. Do 30% najlepszych studentów na 

każdym semestrze (z wyłączeniem I semestru) studiów anglojęzycznych może uzyskać zwolnienie z 

opłat w wysokości 70% czesnego. Tryb i szczegółowe zasady zwolnienia z opłat zostaną podane w 

odrębnym dokumencie.”  
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XIII. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
 
1. Instytut Europeistyki 
 

1.1 Kierunek studiów: europeistyka - integracja europejska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 

Poniższe zasady kwalifikacji dotyczą zarówno studiów o profilu ogólnoakademickim,  
jak i o profilu praktycznym. Rejestracja na studia dla każdego z profili jest oddzielna.  
 

Próg kwalifikacji: 30  pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005–2017 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, język polski, 
język łaciński i kultura antyczna, 
język grecki i kultura antyczna, 
informatyka, fizyka  
i astronomia/ fizyka, chemia, 
matematyka, biologia,  
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski, j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 25% waga = 50% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy  
nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: historia, 
geografia, filozofia, język obcy 
nowożytny, łacina, greka klasyczna, 
informatyka, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, psychologia, 
antropologia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, fizyka, chemia, biologia, 
język polski, matematyka 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 25% waga = 50% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  

albo  
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, geografia, filozofia, język 
obcy nowożytny, łacina, greka 
klasyczna, informatyka, ekonomia, 
sztuka, muzyka, fizyka, chemia, 
biologia, język polski, matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20% waga = 5% waga = 25% waga = 50% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 
* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Kandydaci wybierają jeden spośród 

zdawanych na maturze przedmiotów. 
 

waga = 20% waga = 5% waga = 25% waga = 50% 

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu. 

 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Wynik 
końcowy to wartość z przedziału 0-100 punktów. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczyć będzie przesłanek wyboru kierunku studiów oraz 
wiedzy na temat współczesnej Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z kulturą i historią Europy, jak również służyć będzie ocenie stopnia znajomości języka 
polskiego. 
 
Wynik końcowy to wartość z przedziału 0-100 punktów (znajomość problematyki związanej z 
przedmiotem studiów - maksymalnie 50 punktów; stopień znajomości języka polskiego - maksymalnie 
50 punktów). 
 

1.2 Kierunek studiów: europeistyka - integracja europejska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Poniższe zasady kwalifikacji dotyczą zarówno studiów o profilu ogólnoakademickim,  
jak i o profilu praktycznym. Rejestracja na studia dla każdego z profili jest oddzielna.  
 
a)  Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
W kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata 
przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: język polski, 
matematyka, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, 
język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki obce), język łaciński i kultura antyczna, 
język grecki i kultura antyczna, informatyka. 
 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1%=1 punkt. 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów, 
przeliczonych na punkty rekrutacyjne. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
W kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości z dwóch 
wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, 
historia, język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki obce), język polski, łacina, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco: 
 
Matura po 1991 roku               Matura do 1991 roku 
ocena 6 = 100 %                      ocena 5 = 100 % 
ocena 5 = 90 %                        ocena 4 = 85 % 
ocena 4 = 75 %                        ocena 3 = 40 % 
ocena 3 = 50 % 
ocena 2 = 30 % 
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Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1%=1 punkt. 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów, 
przeliczonych na punkty rekrutacyjne. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
W kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata 
przedmiotów zdawanych na poziomie niższym (SL) lub wyższym (HL) spośród: język polski, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki 
obce), łacina, greka klasyczna, informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, 
antropologia, przedmiot z grupy „sztuka”. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1%=1 punkt. 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów, 
przeliczonych na punkty rekrutacyjne. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
W kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata 
przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: język polski, 
matematyka, historia, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki 
obce), łacina, greka klasyczna, informatyka, ekonomia, sztuka, muzyka. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 – 10,00 = 100% 
8,00 – 8,95 = 90% 
7,00 – 7,95 = 75% 
6,00 – 6,95 = 60% 
5,00 – 5,95 = 45% 
4,00 – 4,95 = 30% 
 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1%=1 punkt. 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów, 
przeliczonych na punkty rekrutacyjne. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
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e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
W kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata 
przedmiotów spośród: język polski, matematyka, historia, historia muzyki, historia sztuki, nauki 
społeczne, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki obce), łacina  
i greka klasyczna, informatyka. 
 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Wynik końcowy to średnia arytmetyczna z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów, 
przeliczonych na punkty rekrutacyjne. Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 
1%=1 punkt. Wynik końcowy to wartość z przedziału 0-100 punktów. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.3  Kierunek studiów: europeistyka - integracja europejska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 40.  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku.  
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen 
uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników. 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie: 
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 ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
 
Sposób przeliczania średniej ocen: 

 od 4,70 – 100 punktów 

 od 4,50 do 4,69 – 90 punktów 

 od 4,30 do 4,49 – 80 punktów 

 od 4,25 do 4,29 – 70 punktów 

 od 4,20 do 4,24 – 60 punktów 

 od 4,15 do 4,19 – 50 punktów 

 od 4,10 do 4,14 – 40 punktów 

 od 4,00 do 4,09 – 30 punktów 

 od 3,50 do 3,99 – 20 punktów 

 od 3,01 do 3,49 – 10 punktów 

 do 3,0 – 0 punktów 
 
Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunku europeistyka w 
zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia europejskie lub innych studiów na kierunku 
europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym legitymujący się dyplomem licencjata 
dowolnej uczelni wyższej. 
 
Wynik kandydata jest sumą powyższych wartości. 
 
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów brana będzie pod uwagę 
ocena z egzaminu z języka obcego. 
 
Sposób przeliczania oceny z języka obcego: 

 ocena bardzo dobra – 50 punktów 

 ocena dobra plus – 40 punktów 

 ocena dobra – 30 punktów 

 ocena dostateczna plus – 20 punktów 

 ocena dostateczna – 10 punktów 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.  
 
Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów europeistyka w zakresie europejskich procesów 
integracyjnych. Po pierwszym semestrze studiów wybierają jedną z trzech specjalności: Fundusze 
Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing europejski. Rekrutacja na specjalność 
odbywa się na podstawie złożonych przez studentów do końca I semestrów studiów deklaracji wyboru 
specjalności. Specjalność zostaje uruchomiona, jeżeli wybierze ją minimum 25 osób. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa dotyczyć będzie przesłanek wyboru kierunku studiów oraz 
wiedzy na temat współczesnej Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z kulturą i historią Europy, jak również służyć będzie ocenie stopnia znajomości języka 
polskiego. 
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 0-200 (znajomość problematyki związanej z 
przedmiotem studiów - max. 100 punktów; stopień znajomości języka polskiego - max. 100 punktów). 
 
Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunku europeistyka w 
zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia europejskie lub innych studiów na kierunku 
europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym legitymujący się dyplomem licencjata 
dowolnej uczelni wyższej. 
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. 
 

1.4 Kierunek studiów: europeistyka - integracja europejska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku.  
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne 
zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów według 
poniższego przelicznika.  
 
Sposób przeliczania średniej ocen: 

 od 4,70 – 100 punktów 

 od 4,50 do 4,69 – 90 punktów 

 od 4,30 do 4,49 – 80 punktów 

 od 4,25 do 4,29 – 70 punktów 

 od 4,20 do 4,24 – 60 punktów 

 od 4,15 do 4,19 – 50 punktów 

 od 4,10 do 4,14 – 40 punktów 

 od 4,00 do 4,09 – 30 punktów 

  od 3,50 do 3,99 – 20 punktów 

 od 3,01 do 3,49 – 10 punktów 

 do 3,0 – 0 punktów 
 
Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunku europeistyka w 
zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia europejskie lub innych studiów na kierunku 
europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym legitymujący się dyplomem licencjata 
dowolnej uczelni wyższej. 
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.  
 
Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów europeistyka w zakresie europejskich procesów 
integracyjnych. Po pierwszym semestrze studiów wybierają jedną z trzech specjalności: Fundusze 
Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing europejski. Rekrutacja na specjalność 
odbywa się na podstawie złożonych przez studentów do końca I semestrów studiów deklaracji wyboru 
specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli wybierze ją minimum 25 osób. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.5 Kierunek studiów: European Administration  (administracja europejska) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) na 
dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny 
dowolnego kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim. 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie:  

 ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
 
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 20-100. O przyjęciu na studia decyduje 
miejsce na liście rankingowej. 
 
Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość 
języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych, suplement do 
dyplomu licencjackiego. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego na poziomie B2, przystępują do egzaminu potwierdzającego znajomość ww. języka. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) na 
dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny 
dowolnego kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim. 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie:  

 ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 20-100. O przyjęciu na studia decyduje 
miejsce na liście rankingowej. 
 
Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzoną certyfikatem lub odpowiednim 
równoważnym dokumentem.  

 
1.6 Kierunek studiów: European Administration (administracja europejska) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) na 
dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny 
dowolnego kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim. 
 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie:  

 ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 20-100. O przyjęciu na studia decyduje 
miejsce na liście rankingowej. 
 
Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość 
języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych, suplement do 
dyplomu licencjackiego. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego na poziomie B2, przystępują do egzaminu potwierdzającego znajomość ww. języka. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) na 
dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny 
dowolnego kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim. 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie:  

 ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów 
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 20-100. O przyjęciu na studia decyduje 
miejsce na liście rankingowej. 
 
Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzoną certyfikatem lub odpowiednim 
równoważnym dokumentem.  
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2. Instytut Nauk Politycznych 
 

2.1 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), język mniejszości 
etnicznej (łemkowski), język 
regionalny (kaszubski),  
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35%  waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
historia, polityka, geografia,  
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, antropologia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, przedmiot z grupy 
„sztuka”, informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 35% waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 

Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, geografia, 
ekonomia, filozofia, łacina, 
biologia, chemia, fizyka, 
sztuka, muzyka, informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35% waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury* 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy nowożytny*  

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden dowolnie wybrany przedmiot 
zdawany na maturze (z wyjątkiem 
przedmiotów wskazanych  
w kolumnach 1, 2 i 3) 

 

waga = 35%  waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

*Języki wskazane w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję  
i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie: 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, 
Warszawa 2009. 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Bezpieczeństwo w erze globalizacji 

 Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

 Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Terroryzm jako zagrożenie państwa 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
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2.2 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze 
się pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych na egzaminie 
pomnożoną przez 0,5.  
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie 
wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco: 
 
Matura po 1991 roku               Matura do 1991 roku  
ocena 6 = 100 %                       ocena 5 = 100 % 
ocena 5 = 90 %                         ocena 4 = 85 % 
ocena 4 = 75 %                         ocena 3 = 40 % 
ocena 3 = 50 % 
ocena 2 = 30 % 
 
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
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Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod uwagę poziomu, na jakim 
kandydat zdawał egzamin maturalny. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod uwagę poziomu, na jakim 
kandydat zdawał egzamin maturalny. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 – 10,00 = 100% 
8,00 – 8,95 = 90% 
7,00 – 7,95 = 75% 
6,00 – 6,95 = 60% 
5,00 – 5,95 = 45% 
4,00 – 4,95 = 30% 
 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym  
w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję  
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i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie: 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, 
Warszawa 2009. 
 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Bezpieczeństwo w erze globalizacji 

 Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

 Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Terroryzm jako zagrożenie państwa 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 200. 
 

2.3 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze 
się pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych na egzaminie 
pomnożoną przez 0,5.  
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie 
wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco: 
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Matura po 1991 roku               Matura do 1991 roku  
ocena 6 = 100 %                       ocena 5 = 100 % 
ocena 5 = 90 %                         ocena 4 = 85 % 
ocena 4 = 75 %                         ocena 3 = 40 % 
ocena 3 = 50 % 
ocena 2 = 30 % 
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod uwagę poziomu, na jakim 
kandydat zdawał egzamin maturalny. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod uwagę poziomu, na jakim 
kandydat zdawał egzamin maturalny. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 – 10,00 = 100% 
8,00 – 8,95 = 90% 
7,00 – 7,95 = 75% 
6,00 – 6,95 = 60% 
5,00 – 5,95 = 45% 
4,00 – 4,95 = 30% 
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Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym  
w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie: 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, 
Warszawa 2009. 
 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Bezpieczeństwo w erze globalizacji 

 Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

 Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Terroryzm jako zagrożenie państwa 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 200. 
 

2.4 Kierunek studiów: Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo 
wewnętrzne) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią w Polsce lub innym 
państwie i posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Studia są prowadzone  
w języku angielskim – kandydat powinien znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym 
języku. 
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a) kandydaci z maturą uzyskaną w Polsce, Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską 
(EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:  
1. Świadectwo dojrzałości albo dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą 

lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych (kopia poświadczona przez UW); 
oraz w przypadku świadectw zagranicznych: 

 poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez 
instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z 
dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939); 

 tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski (jeśli zostało sporządzone w języku 
obcym); w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest świadectwo w języku angielskim 
lub jego tłumaczenie przysięgłe na język angielski 

 zaświadczenie o nostryfikacji, jeśli zachodzi taka konieczność 
2.  Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK; 
3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z 
podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej); 
4. Kopia dokumentu tożsamości, na postawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK; 
5. Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego; 
6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po 
dokonaniu rejestracji); 
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, 
jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców); 
8. Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);  
9. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny 
równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 
oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi zmianami.  
 
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, kandydaci będą kwalifikowani na podstawie 
średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. 
Na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów tworzy się listę rankingową wg 
malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na 
studia w ramach limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
 
b)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
2.5 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności: 
bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie kryzysowe. Kandydat dokonuje wyboru specjalności po 
przyjęciu na studia. Specjalność jest otwierana w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
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Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat 
powinien: 

 posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla 
rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego; 

 rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali 
globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej; 

 posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka 
oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju); 

 znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych,  
w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne; 

 znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,  
a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania 
kryzysowego.  

 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony w Instytucie Nauk Politycznych. 
Forma egzaminu: egzamin pisemny (testowy) 
Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia szczegółowe zostaną opublikowane na stronie irk.uw.edu.pl 
oraz inp.uw.edu.pl w zakładce „rekrutacja”. 
Na podstawie wyników egzaminu tworzy się listę wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. 
Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję  
i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie: 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, 
Warszawa 2009. 
 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Bezpieczeństwo w erze globalizacji 

 Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

 Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Terroryzm jako zagrożenie państwa 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50. 
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2.6 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne 
Specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności: 
bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie kryzysowe. Kandydat dokonuje wyboru specjalności po 
przyjęciu na studia. Specjalność jest otwierana w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat 
powinien: 

 posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla 
rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego; 

 rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali 
globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej; 

 posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka 
oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju); 

 znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych,  
w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne; 

 znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,  
a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania 
kryzysowego.  

Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować 
zajęcia o charakterze wyrównawczym. 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.  
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, oceny uzyskane na dyplomie studiów  
I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz średnie ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia lub 
jednolitych magisterskich zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, zgodnie z podanymi niżej 
zasadami. 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
 
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 8 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 1 punkt, 

 od 3,01 do 3,50 – 3 punkty, 

 od 3,51 do 4,00 – 5 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 7 punktów, 

 od 4,51 – 10 punktów. 
 
Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się 
listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność 
przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
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Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję  
i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie: 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Elipsa, 
Warszawa 2009. 
 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Bezpieczeństwo w erze globalizacji 

 Kształt systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce 

 Procesy migracyjne a bezpieczeństwo wewnętrzne 

 Terroryzm jako zagrożenie państwa 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 

2.7 Kierunek studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security) 
Specjalność: Graduate Programme in Security Studies 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) albo 
dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie. Studia są prowadzone w języku angielskim. 
Kandydat powinien: 

 posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla 
rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego; 

 rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali 
globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej; 

 posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw 
człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju); 

 znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych,  
w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo wewnętrzne; 
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 znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym,  
a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania 
kryzysowego; 

 znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku. 
 
Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować 
zajęcia o charakterze wyrównawczym. 
 
Kandydaci będą przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: 
a) Dyplom (kopia poświadczona przez UW) ukończenia studiów licencjackich (BA) na dowolnym 

kierunku albo studiów magisterskich (MA) na dowolnym kierunku;  
oraz w przypadku świadectw i dyplomów zagranicznych: 

 poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez 
instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 
5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939); 

 tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli 
zostało sporządzone w języku obcym);  

 zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub 
magisterskich, jeśli zachodzi taka konieczność; 

b) Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK; 
c) Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z 

podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej); 
d) Formularz „Application form”; 
e) Kopia dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK; 
f) Cztery zdjęcia kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego; 
g) Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego; 
h) Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po 

dokonaniu rejestracji); 
i) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, 

jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców); 
j) Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);  
k) Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny 

równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i 
szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi 
zmianami. 

 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.  
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, kandydaci będą kwalifikowani na podstawie 
napisanego eseju. 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci przygotowują esej w języku angielskim o problematyce dotyczącej bezpieczeństwa, 
który przesyłają drogą e-mailową lub pocztową (wymogi formalne: 5-7 stron, Program Word, czcionka 
12, odstęp między wierszami – 1,5, marginesy 2,5 cm). 
Esej sprawdza poziom znajomości języka angielskiego, jak również ogólną wiedzę z przedmiotów 
objętych programem studiów oraz umiejętności badawcze. 
 
Za przesłany esej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny następujących 
predyspozycji i umiejętności: 

 znajomość języka angielskiego – 0-10 pkt. 

 poprawność argumentacji, wnioskowania i formułowania hipotez – 0-10 pkt. 

 znajomość poruszanej problematyki – 0-10 pkt. 
 
Na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez wszystkich kandydatów tworzy się listę 
rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania 
kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
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b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

2.8 Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny do 
wyboru z: 
j. angielski, j. francuski,  
j. niemiecki, j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia, 
język mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński), język mniejszości 
etnicznej (łemkowski), język 
regionalny (kaszubski),  
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, historia 
muzyki, historia sztuki, 
informatyka  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35%  waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
historia, polityka, geografia,  
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
psychologia, antropologia, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, przedmiot z grupy 
„sztuka”, informatyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 35% waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 * 
 

 
Przedmiot  
Punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 * 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 * 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 

Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, geografia, 
ekonomia, filozofia, łacina, 
biologia, chemia, fizyka, 
sztuka, muzyka, informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 * 
 

waga = 35% waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury* 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy nowożytny*  

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden dowolnie wybrany 
przedmiot zdawany na 
maturze (z wyjątkiem 
przedmiotów wskazanych  
w kolumnach 1, 2 i 3) 

 

waga = 35%  waga = 5% waga = 25% waga = 35% 

*Języki wskazane w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
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języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie:  
Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Aspra, 
Warszawa 2007 i inne wydania. 
 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Kultura polityczna społeczeństwa 

 Państwo jako organizator życia społecznego 

 Idea społeczeństwa obywatelskiego 

 Tradycje i zasady demokracji liberalnej 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 

 
2.9 Kierunek studiów: politologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów zdających egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym bierze 
się pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. W przypadku kandydatów zdających maturę na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych na egzaminie 
pomnożoną przez 0,5.  
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest ocena z egzaminu dojrzałości z dwóch dowolnie 
wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
 



284 
 

 
Oceny z egzaminu dojrzałości przeliczane są następująco: 
 
Matura po 1991 roku               Matura do 1991 roku  
ocena 6 = 100 %                       ocena 5 = 100 % 
ocena 5 = 90 %                         ocena 4 = 85 % 
ocena 4 = 75 %                         ocena 3 = 40 % 
ocena 3 = 50 % 
ocena 2 = 30 % 
Punktacja ze świadectwa dojrzałości ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą IB nie bierze się pod uwagę poziomu, na jakim 
kandydat zdawał egzamin maturalny. 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100% 
6 pkt. = 90% 
5 pkt. = 75% 
4 pkt. = 60% 
3 pkt. = 45% 
2 pkt. = 30% 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty 
rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 
Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch 
dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu. 
W przypadku kandydatów legitymujących się maturą EB nie bierze się pod uwagę poziomu, na jakim 
kandydat zdawał egzamin maturalny. 
 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 – 10,00 = 100% 
8,00 – 8,95 = 90% 
7,00 – 7,95 = 75% 
6,00 – 6,95 = 60% 
5,00 – 5,95 = 45% 
4,00 – 4,95 = 30% 
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Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. Za każdy z dwóch 
przedmiotów można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym  
w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie: 
Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Aspra, 
Warszawa 2007 i inne wydania. 
 
Szczegółowe zagadnienia: 

 Kultura polityczna społeczeństwa 

 Państwo jako organizator życia społecznego 

 Idea społeczeństwa obywatelskiego 

 Tradycje i zasady demokracji liberalnej 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 200. 
 

2.10 Kierunek studiów: politologia (Political Science) 
Specjalność: Undergraduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 

 
1) Zasady kwalifikacji 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią w Polsce lub innym 
państwie i posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Studia są prowadzone w 
języku angielskim – kandydat powinien znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym 
języku. 
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a) kandydaci z maturą uzyskaną w Polsce, Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską 
(EB) 
  

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:  

1. Świadectwo dojrzałości albo dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą 
lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych (kopia poświadczona przez UW); 

oraz w przypadku świadectw zagranicznych: 
 

 poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez 
instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z 
dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów 
urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939); 

 tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski (jeśli zostało sporządzone w języku 
obcym); w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest świadectwo w języku angielskim 
lub jego tłumaczenie przysięgłe na język angielski 

 zaświadczenie o nostryfikacji, jeśli zachodzi taka konieczność 
2.  Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK; 
3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z 
podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej); 
4. Kopia dokumentu tożsamości, na postawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK; 
5. Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego; 
6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po 
dokonaniu rejestracji); 
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, 
jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców); 
8. Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);  
9. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny 
równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 
oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi zmianami.  
 
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie 
średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. 
Na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów tworzy się listę rankingową wg 
malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na 
studia w ramach limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
 
b)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
2.11 Kierunek studiów: politologia 
Specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo 
polityczne, infobrokering polityczny 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
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a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat 
powinien: 

 posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące  
w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować 
zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich; 

 znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów 
politycznych. 

Rekrutacja odbywa się na specjalności: administracja publiczna, marketing polityczny, analiza  
i doradztwo polityczne, infobrokering polityczny. Dla każdej specjalności tworzy się odrębną listę 
rankingową.  
W razie nieuruchomienia danej specjalności lub niewyczerpania limitu miejsc na danej specjalności 
limit zostaje przeniesiony na pozostałe specjalności.  
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
 
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 
 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 30 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 40 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 50 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 5 punktów, 

 od 3,01 do 3,50 – 15 punktów, 

 od 3,51 do 4,00 – 25 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 35 punktów, 

 od 4,51 – 50 punktów. 
 
Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się 
listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność 
przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna. 
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Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie artykułu 
naukowego adekwatnego do wybranej specjalności opublikowanego na stronie irk.uw.edu.pl oraz 
inp.uw.edu.pl w zakładce „rekrutacja”. 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
 

2.12 Kierunek studiów: politologia 
Specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo 
polityczne, infobrokering polityczny 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub 
równoważnym. Kandydat powinien: 

 posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w 
skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności 
między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich; 

 znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów 
politycznych. 

 
Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować 
zajęcia o charakterze wyrównawczym. 
 
Rekrutacja odbywa się na specjalności: administracja publiczna, marketing polityczny, analiza  
i doradztwo polityczne, infobrokering polityczny. Dla każdej specjalności tworzy się odrębną listę 
rankingową. W razie nieuruchomienia danej specjalności lub niewyczerpania limitu miejsc na danej 
specjalności limit zostaje przeniesiony na pozostałe specjalności.  
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc oceny uzyskane na dyplomie studiów wyższych oraz 
średnie ocen uzyskanych w toku studiów zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie  
z podanymi niżej zasadami. 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
 
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 8 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 1 punkt, 

 od 3,01 do 3,50 – 3 punkty, 

 od 3,51 do 4,00 – 5 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 7 punktów, 

 od 4,51 – 10 punktów. 
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Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się 
listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność 
przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: Rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie artykułu 
naukowego adekwatnego do wybranej specjalności opublikowanego na stronie irk.uw.edu.pl oraz 
inp.uw.edu.pl w zakładce „rekrutacja”. 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 

2.13 Kierunek studiów: politologia (Political Science) 
Specjalizacja: Graduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) albo 
dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie. Studia są prowadzone w języku angielskim. 
 
Kandydat powinien: 

 posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące  
w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować 
zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich; 

 znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów 
politycznych; 

 znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku. 
 
Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować 
zajęcia o charakterze wyrównawczym. 
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Kandydaci będą przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: 
a) Dyplom (kopia poświadczona przez UW) ukończenia studiów licencjackich (BA) na dowolnym 

kierunku albo studiów magisterskich (MA) na dowolnym kierunku;  
oraz w przypadku świadectw i dyplomów zagranicznych: 

 poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez 
instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia  
5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939); 

 tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli 
zostało sporządzone w języku obcym);  

 zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub 
magisterskich, jeśli zachodzi taka konieczność; 

c) Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK; 
d) Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z 

podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej); 
e) Formularz „Application form”; 
f) Kopia dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK; 
g) Cztery zdjęcia kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego; 
h) Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego. 
i) Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po 

dokonaniu rejestracji); 
j) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, 

jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców); 
k) Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);  
l) Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny 

równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i 
szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi 
zmianami. 

 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie napisanego 
eseju. 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci przygotowują esej w języku angielskim o problematyce politologicznej, który przesyłają 
drogą e-mailową (wymogi formalne: 5-7 stron, Program Word, czcionka 12, 1,5 odstępu między 
wierszami). 
Esej będzie sprawdzał znajomość języka angielskiego, poprawność argumentacji (orientację w 
zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów) oraz warsztat naukowy.  
 
Za przesłany esej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny następujących 
predyspozycji i umiejętności: 

 znajomość języka angielskiego – 0-10 pkt. 

 poprawność argumentacji, wnioskowania i formułowania hipotez – 0-10 pkt. 

 warsztat naukowy – 0-10 pkt. 
 
Na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez wszystkich kandydatów tworzy się listę 
rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania 
kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

2.14 Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub 
równoważnym.  
Kandydat powinien: 

 posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące  
w skali globalnej, regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji), 
państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem 
instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich; 

 znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów 
politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji). 

 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
 
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 
 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 30 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 40 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 50 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 5 punktów, 

 od 3,01 do 3,50 – 15 punktów, 

 od 3,51 do 4,00 – 25 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 35 punktów, 

 od 4,51 – 50 punktów. 
 
Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się 
listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność 
przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
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studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: Rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie 
wybranego przez kandydata artykułu naukowego opublikowanego na stronie irk.uw.edu.pl oraz 
inp.uw.edu.pl  
w zakładce „rekrutacja”. 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 100. 
 

2.15 Kierunek studiów: studia euroazjatyckie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub 
równoważnym.  
Kandydat powinien: 

 posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące  
w skali globalnej, regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji), 
państwowej i lokalnej, a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem 
instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich; 

 znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów 
politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy i Azji). 

 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba 
kandydatów będzie większa od limitu miejsc oceny uzyskane na dyplomie studiów wyższych oraz 
średnie ocen uzyskanych w toku studiów zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie  
z podanymi niżej zasadami. 
 
Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, 
jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średniej ocen uzyskanych w toku 
studiów. 
 
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 

 ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów, 

 ocena dobra + lub dobra – 8 punktów, 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów. 
 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia: 

 do 3,00 – 1 punkt, 

 od 3,01 do 3,50 – 3 punkty, 

 od 3,51 do 4,00 – 5 punktów, 

 od 4,01 do 4,50 – 7 punktów, 

 od 4,51 – 10 punktów. 
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Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się 
listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność 
przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie 
rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. 
Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość 
języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i 
powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek 
studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy 
sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu /ustny/: rozmowa predyspozycyjna 
Zagadnienia egzaminacyjne: Rozmowa predyspozycyjna przeprowadzana jest na podstawie 
wybranego przez kandydata artykułu naukowego opublikowanego na stronie irk.uw.edu.pl  
oraz inp.uw.edu.pl w zakładce „rekrutacja”. 
 
Zasady kwalifikacji:  
Na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności 
uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach 
limitu miejsc. 
 
Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20. 
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3. Instytut Polityki Społecznej 
 

3.1 Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  

 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Do wyboru jeden 
dowolny przedmiot 
zdawany na maturze  
z wyjątkiem języka 
polskiego  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

waga = 30 %  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą  
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Do wyboru jeden 
dowolny przedmiot 
zdawany na maturze  
z wyjątkiem języka 
wskazanego  
w kolumnie 1 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 30 %  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 
 P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Do wyboru jeden 
dowolny przedmiot 
zdawany na maturze  
z wyjątkiem języka 
wskazanego  
w kolumnie 1 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30 %  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Rozmowa kwalifikacyjna, w języku polskim, podczas której kandydat uzasadnia chęć wyboru danego 
kierunku studiów.  
 

3.2 Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen 
uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.  
 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie: 

 ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów 

 ocena dobra plus – 80 punktów 

 ocena dobra – 60 punktów 

 ocena dostateczna plus – 40 punktów 

 ocena dostateczna – 20 punktów. 
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Sposób przeliczania średniej ocen: 

 od 4,70 – 100 punktów 

 od 4,50 do 4,69 – 90 punktów 

 od 4,30 do 4,49 – 80 punktów 

 od 4,25 do 4,29 – 70 punktów 

 od 4,20 do 4,24 – 60 punktów 

 od 4,15 do 4,19 – 50 punktów 

 od 4,10 do 4,14 – 40 punktów 

 od 4,00 do 4,09 – 30 punktów 

 od 3,50 do 3,99 – 20 punktów 

 od 3,01 do 3,49 – 10 punktów 

 do 3,0 – 0 punktów. 
 
Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:  polityka 
społeczna, nauki o rodzinie, organizowanie rynku pracy, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 
praca socjalna. 
 

b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim, podczas której kandydat uzasadnia chęć wyboru danego 
kierunku studiów.  
 

3.3 Kierunek studiów: polityka społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata  
 

1)  Zasady kwalifikacji 
 

a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.  
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, oceny uzyskane na dyplomie studiów  
I stopnia, jednolitych magisterskich, inżynierskich lub równoważnych oraz średnie ocen uzyskanych  
w toku studiów zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, zgodnie z podanymi niżej zasadami. 
 

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów: 
 

Na wynik kwalifikacyjny brany pod uwagę przy ustalaniu rankingu składają się:  
 Punkty za ocenę na dyplomie z wagą 30%; 

Sposób przeliczania oceny na dyplomie studiów wyższych: 
o ocena celująca albo bardzo dobra – 100 punktów 
o ocena dobra plus – 80 punktów 
o dobra – 70 punktów 
o ocena dostateczna plus – 60 punktów 
o ocena dostateczna – 50 punktów. 
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 Punkty za średnią z ocen z toku studiów z wagą 70%;  
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:  
o od 4,5 – 100 punktów 
o od 4,25 do 4,49 – 80 punktów 
o od 4,0 do 4,24 – 70 punktów 
o od 3,75 do 3,99 – 60 punktów 
o od 3,5 do 3,74 – 50 punktów 
o od 3,0 do 3,49 – 40 punktów 
o mniej niż 3,0 – 0 punktów.  

 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim, podczas której kandydat uzasadnia chęć wyboru danego 
kierunku studiów.  
 

3.4 Kierunek studiów: organizowanie rynku pracy 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  

 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Do wyboru jeden dowolny 
przedmiot zdawany na 
maturze z wyjątkiem języka 
polskiego i matematyki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

waga = 30 %  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Do wyboru jeden dowolny 
przedmiot zdawany na 
maturze z wyjątkiem języka 
wskazanego w kolumnie 1 
i matematyki 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 30 %  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Do wyboru jeden dowolny 
przedmiot zdawany na 
maturze z wyjątkiem języka 
wskazanego w kolumnie 1 
i matematyki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30 %  waga = 20% waga = 20% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną   
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na 
maturze. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Rozmowa kwalifikacyjna, w języku polskim, podczas której kandydat przedstawia i uzasadnia swoją 
motywację do wyboru danego kierunku studiów.  
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4. Instytut Stosunków Międzynarodowych 
 

4.1 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30  pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z : 
j. angielski,  
j. francuski,   
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmioty  
wymagane 
 
Dwa przedmioty do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, geografia, 
historia, historia muzyki, historia 
sztuki, informatyka, język obcy 
nowożytny (inny niż wskazany w 
kolumnie 3), język łaciński i kultura 
antyczna, język mniejszości 
narodowej (białoruski, litewski, 
ukraiński), język mniejszości 
etnicznej (łemkowski), język 
regionalny (kaszubski), wiedza  
o społeczeństwie, wiedza o tańcu, 
język grecki i kultura antyczna 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga =  10 %  waga =  5 % waga =  15 % waga =  po 35 % 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmioty  
wymagane 
 
Dwa przedmioty do wyboru z: 
język obcy nowożytny (inny niż 
wskazany w kolumnie 1 i 3), 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, informatyka, 
łacina, organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 10 % waga = 5 % waga = 15 % waga = po 35 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmioty  
wymagane  
 
Dwa przedmioty do wyboru z: 
język obcy nowożytny (inny niż 
wskazany w kolumnie 1 i 3), 
biologia, chemia, filozofia, fizyka, 
geografia, historia, informatyka, 
łacina, ekonomia, sztuka, muzyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga =  10 % waga =  5 % waga = 15 % waga = po 35 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
  

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmioty 
wymagane 
 
Dwa przedmioty odpowiadające 

tematycznie takim przedmiotom, jak 
(do wyboru): 
historia, geografia, wiedza  
o społeczeństwie, filozofia, 
ekonomia, biologia, chemia, fizyka, 
historia sztuki, informatyka,  
język obcy nowożytny (inny niż 
wskazany w kolumnie 1 i 3), język 
łaciński 

 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 15 % waga = po 35 % 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 

Forma egzaminu: egzamin ustny. 
Zagadnienia egzaminacyjne: wiedza o społeczeństwie, historia, język polski (zakres egzaminu 
maturalnego na poziomie podstawowym). Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za 
poszczególne części egzaminu (maksymalnie kandydat może uzyskać 100 punktów, tj. po 35 za 
historię i wiedzę o społeczeństwie i 30 za znajomość języka polskiego).  
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4.2 Kierunek studiów: Undergraduate Programme in International Relations  
(stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska) 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne      
Czas trwania: 3 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia,  
historia muzyki, historia sztuki, 
informatyka, język obcy 
nowożytny (inny niż wskazany  
w kolumnie 3), język łaciński i 
kultura antyczna, wiedza  
o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 35 %  waga = 10 % waga = 45 % waga = 10 % 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny (inny niż 
wskazany w kolumnie 1 i  3), 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, organizacja 
i zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
przedmiot z grupy „sztuka”, 
polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 35 % waga = 10 % waga = 45 % waga = 10 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny (inny niż 
wskazany w kolumnie 1 i 3), 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, łacina, ekonomia, 
sztuka, muzyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 35 % waga = 10 % waga = 45 % waga = 10 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną    
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot odpowiadający 
tematycznie takim przedmiotom, jak  
(do wyboru): 
historia, geografia, wiedza o 
społeczeństwie, filozofia, ekonomia, 
biologia, chemia, fizyka, historia 
sztuki, informatyka, język obcy 
nowożytny (inny niż wskazany w 
kolumnie 1 i 3), język łaciński 
 
 

 

waga = 35 % waga =  10 % waga =  45 % waga = 10 % 

 
2. Cudzoziemcy  kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. 
Zagadnienia egzaminacyjne: wiedza o społeczeństwie, historia (zakres egzaminu matury polskiej na 
poziomie podstawowym). Kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 100 
punktów.  
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4.3 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
  
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 
 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 

Jeden język obcy do wyboru z:  
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  j. rosyjski,  
j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35% waga = 20% waga = 45% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język polski  
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 35% waga = 20% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język polski albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 35% waga = 20% waga = 45% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język obcy nowożytny 
 

waga = 35% waga = 20% waga = 45% 

 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w odniesieniu do kandydatów z maturą zagraniczną 
przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli RP. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

4.4 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kwalifikacja prowadzona jest na kierunek studiów i odbywa się na podstawie : 
1)  wyników  (0-90 pkt.) testu wiedzy (z wagą 70 proc.) przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:  

 międzynarodowe stosunki polityczne,  

 międzynarodowe stosunki gospodarcze,  

 prawo międzynarodowe publiczne,  
oraz  
2) oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.), przy czym sposób 
przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie jest następujący : 
 
Ocena celująca lub bardzo dobra – 90 pkt., 
Ocena dobra plus – 70 pkt., 
Ocena dobra – 60 pkt., 
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Ocena dostateczna plus - 50 pkt., 
Ocena dostateczna – 40 pkt. 
 
Kwalifikacja odbywa się według kolejności wyników uzyskanych przez kandydatów (łącznie, tj. 
w oparciu o pisemny test wiedzy i ocenę z dyplomu ukończenia studiów, kandydat może zatem 
uzyskać maksymalnie 90 pkt.; minimalny próg wymagany do przyjęcia wynosi 26 pkt.). 
 
Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 8 specjalności:  

 bezpieczeństwo i studia strategiczne,  

 dyplomacja współczesna,  

 integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,  

 międzynarodowa polityka handlowa,  

 komunikowanie międzykulturowe,  

 studia pozaeuropejskie,  

 studia wschodnioazjatyckie 

 biznes i polityka Indii.  
 
W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch 
poniższych specjalizacji:  

-  studia amerykanistyczne,  
-  studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem. 

 
Kandydaci zostaną przyjęci na specjalności w ramach określonych dla każdej specjalności limitów 
(minimum 20 osób). O przyjęciu kandydatów na poszczególne specjalności decydują pozycje na liście 
rankingowej, ustalane na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu wiedzy (z wagą 70 
proc.)  i oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.).  
Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej 
studiowaniem. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny 

 
Zagadnienia egzaminacyjne: zakres przedmiotów - język polski, międzynarodowe stosunki polityczne, 
międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne. Z egzaminu kandydat 
może uzyskać maksymalnie 90 punktów, tj. 30 za znajomość języka polskiego oraz po 20 za 
znajomość międzynarodowych stosunków politycznych, międzynarodowych stosunków 
gospodarczych i prawa międzynarodowego publicznego.   
Minimalny próg wymagany do przyjęcia wynosi 26 pkt. 
 

4.5 Kierunek studiów: Graduate Programme in International Relations  
(stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
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Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim 
 
Zagadnienia egzaminacyjne – zakres przedmiotów: 

 znajomość języka angielskiego 

 międzynarodowe stosunki polityczne,  

 międzynarodowe stosunki gospodarcze,  

 prawo międzynarodowe publiczne. 
 
Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za poszczególne części egzaminu. Maksymalnie 
kandydat może uzyskać 24 punkty (po 6 za każdy przedmiot). 
W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów i znajdą się na 
końcu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a jednostka nie będzie w stanie ich przyjąć ze 
względu na limit miejsc, o przyjęciu na studia decydować będzie ranking ocen uzyskanych przez 
kandydatów na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 
Minimalny próg wymagany do przyjęcia wynosi 6 pkt. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
W przypadku kandydatów będących absolwentami uczelni, z którymi Instytut Stosunków 
Międzynarodowych posiada zawarte umowy o współpracy, możliwa jest rezygnacja z egzaminu 
wstępnego; dotyczy to także stypendystów uznanych przez UW międzynarodowych programów 
stypendialnych (np.  Erasmus Mundus, Fundusz Wyszehradzki). 
Absolwenci studiów I stopnia w języku angielskim w ISM UW są zwolnieni z egzaminu wstępnego na 
studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim w ISM UW i otrzymują maksymalną liczbę punktów. 
 

4.6 Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata  
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są kwalifikowani na podstawie: 

 oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.)  
Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie: 

o ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów, 
o ocena dobra plus – 80 punktów, 
o ocena dobra – 70 punktów, 
o ocena dostateczna plus – 60 punktów,   
o ocena dostateczna – 50 punktów. 

 średniej ocen uzyskanych w toku studiów (z wagą 70 proc.). 
Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów: 

o od 4,5 – 100 punktów 
o od 4,25 do 4,49 – 80 punktów 
o od 4,0 do 4,24 – 70 punktów 
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o od 3,75 do 3,99 – 60 punktów 
o od 3,5 do 3,74 – 50 punktów 
o od 3,0 do 3,49 – 40 punktów 
o mniej niż 3,0 – 30 punktów. 

 
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Podział na specjalności nastąpi po zakończeniu 
rekrutacji, zależnie od liczby przyjętych osób.  
 
Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 3 specjalności:  

 bezpieczeństwo i studia strategiczne,  

 dyplomacja współczesna,  

 międzynarodowa polityka handlowa 
 
Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej 
studiowaniem (uruchomienie specjalności wymaga minimum 25 osób). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XIV. Wydział Neofilologii 
 
1. Instytut Anglistyki 
 

1.1 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. włoski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 70% 

Język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język angielski na poziomie wyższym (HL) może być wskazany dwukrotnie 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 70% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 
Przedmiot punktowany 
  
Matematyka 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 70% 

Język angielski może być wskazany dwukrotnie (w kol. 3 i 4), a w przypadku osób, które zdawały maturę w języku 
angielskim trzykrotnie (w kol. 1, 3 i 4) 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim 
Zagadnienia: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, 
znajomość słownictwa, struktur gramatycznych na poziomie B2. Maksymalna liczba punktów do 
zdobycia - 100.  
Komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zwolnieniu z egzaminu kandydata, który cykl edukacyjny 
uprawniający do podjęcia studiów wyższych odbył w języku angielskim. 
 

1.2 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji.  
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

1.3 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra  
(lub równorzędny) dowolnego kierunku.  
Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1  
(z egzaminu zwalnia Certyfikat UW; w procedurze kwalifikacyjnej brane są pod uwagę wyniki 
Egzaminu Certyfikacyjnego UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższego zdanego w ciągu 
ostatnich 5 lat). 
Sposób ustalania wyniku końcowego  
Wymagane jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 50% z egzaminu z języka angielskiego na 
poziomie C1 lub uzyskanie Certyfikatu UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym. 
 
Przyjęcie na podstawie listy rankingowej wyników, w ramach limitu. Lista rankingowa układana jest na 
podstawie wyniku Certyfikatu UW z języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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1.4 Kierunek studiów: filologia angielska 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich  
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub 
równorzędny) dowolnego kierunku.  
W przypadku kandydatów z dyplomem ukończenia: 
1) studiów na kierunku filologia angielska lub 
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność: język angielski) 
przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim. 
W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia odbywać się będą  
w drodze otwartego konkursu, na podstawie: 
1) oceny na dyplomie licencjackim oraz 
2) udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym lub wg ESOKJ.  
Honorowane certyfikaty: Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, 
Business English Certificate, Certificate in English for International Business and Trade, Test of 
English as a Foreign Language; certyfikaty wydawane przez następujące instytucje: Educational 
Testing Service (ETS), European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 
(ECL), City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute, Edexcel, Pearson 
Language Tests, Pearson Language Assessments, Education Development International (EDI), 
London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, University of Cambridge ESOL 
Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, Uniwersytet Warszawski – Rada Koordynacyjna 
ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Instytut Anglistyki UW; zaświadczenia o zdanym egzaminie 
resortowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie 
Gospodarki; oraz równorzędne. 
W przypadku braku certyfikatu kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie C1  
w Instytucie Anglistyki.  
 
b) Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

1.5 Kierunek studiów: filologia angielska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata  
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce oraz cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich  
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub 
równorzędny) dowolnego kierunku.  
W przypadku kandydatów z dyplomem ukończenia: 
1) studiów na kierunku filologia angielska lub 
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność: język angielski) 
przyjęcia odbywać się będą w drodze otwartego konkursu, na podstawie oceny na dyplomie 
licencjackim. 
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W przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia odbywać się będą  
w drodze otwartego konkursu, na podstawie: 
1) oceny na dyplomie licencjackim oraz 
2) udokumentowanej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym wg ESOKJ.  
Honorowane certyfikaty: Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English, 
Business English Certificate, Certificate in English for International Business and Trade, Test of 
English as a Foreign Language; certyfikaty wydawane przez następujące instytucje: Educational 
Testing Service (ETS), European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages 
(ECL), City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute, Edexcel, Pearson 
Language Tests, Pearson Language Assessments, Education Development International (EDI), 
London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, University of Cambridge ESOL 
Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, Uniwersytet Warszawski – Rada Koordynacyjna 
ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Instytut Anglistyki UW; zaświadczenia o zdanym egzaminie 
resortowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie 
Gospodarki; oraz równorzędne. 
W przypadku braku certyfikatu kandydaci zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie C1  
w Instytucie Anglistyki.  
 
b) Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Instytut Germanistyki 

 
2.1 Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 80% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język niemiecki 

waga = 10% waga = 10% waga = 80% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2.2 Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie B2 
(potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Postępowanie 
kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie złożonych dokumentów. 
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne 
– rozmowa kwalifikacyjna (prowadzona w języku niemieckim) punktowana następująco: 

- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów; 
- za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów; 
- za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 

10 punktów. 
Łącznie 30 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2.3 Kierunek studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, 
inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka niemieckiego minimum na poziomie B2 
(potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej). Postępowanie 
kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie złożonych dokumentów. 
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne 
– rozmowa kwalifikacyjna (prowadzona w języku niemieckim) punktowana następująco: 

- za predyspozycje i zainteresowania filologiczne: 10 punktów; 
- za zainteresowanie i wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego: 10 punktów; 
- za dojrzałość intelektualną w prezentacji wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów: 

10 punktów. 
Łącznie 30 punktów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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3. Instytut Romanistyki 
 

3.1 Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji do grupy „Francuski zaawansowany” 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język francuski 

 
P. podstawowy x 0,7 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Do grupy z zaawansowaną znajomością języka francuskiego kwalifikowani będą tylko kandydaci, 
którzy uzyskali co najmniej ocenę dobrą z części pisemnej lub ustnej egzaminu maturalnego z języka 
francuskiego. Pozostali kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do grupy „Francuski od podstaw”. 
Punktacja do listy rankingowej zostanie obliczona wg zasad określonych w części ogólnej uchwały 
rekrutacyjnej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język francuski 

 
P. niższy (SL) x 0,7 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język francuski 

 
P. podstawowy x 0,7 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język francuski 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku egzaminu wstępnego. 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Rozmowa kwalifikacyjna będzie obejmowała sprawdzenie następujących umiejętności: 
- umiejętność wypowiedzi w języku francuskim,  
- znajomość struktur gramatycznych języka francuskiego, 
- znajomość kultury Francji oraz krajów francuskiego obszaru językowego. 
Zakres wymagań: poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy. 
Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2) Zasady kwalifikacji do grupy „Francuski od podstaw” 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
Jednostka nie przewiduje rekrutacji kandydatów z maturą zagraniczną do grupy z językiem francuskim 
od podstaw.  
 

3.2 Kierunek studiów: filologia romańska  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
Grupa „Francuski od podstaw” 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski, j. słowacki,  
j. szwedzki, j. portugalski 

 
P. rozszerzony x 1 
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waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
(z wyjątkiem języka francuskiego)  

 
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny  
(z wyjątkiem języka francuskiego)  

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 80% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
Jednostka nie przewiduje rekrutacji kandydatów z maturą zagraniczną do grupy z językiem francuskim 
od podstaw. 

 
3.3 Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które 
uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. 
 
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska lub 
kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia: 
 
Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: 

 Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów, 

 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej 
problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w 
języku francuskim). 
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Sposób przeliczania punktów: 
1. Za ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 70 punktów. 
2. Z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego maksymalnie 
można uzyskać 30 punktów. 
 
Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów: 
5 i wyżej - 70 pkt. 
4+  - 55 pkt. 
4  - 40 pkt. 
3+  - 25 pkt. 
3  - 15 pkt.   
 
Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 15 punktów z rozmowy 
kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej. 
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc. 
Komisja Rekrutacyjna Instytutu Romanistyki zastrzega sobie możliwość wprowadzenia progu 
punktowego po sporządzeniu listy rankingowej. 
 
Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż filologia romańska 
lub kierunku innym niż kierunek o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia: 
 
Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę: 

 Znajomość języka francuskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy potwierdzona certyfikatem Uniwersytetu Warszawskiego lub jego 
ekwiwalentem określonym w załączniku do zarządzenia Rektora UW nr 24 z dnia 31.05.2007 r.:  

Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1), Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises 
Modernes (DS). 

 Wynik egzaminu ustnego w języku francuskim w zakresie trzech spośród wymienionych poniżej 
dyscyplin studiów filologicznych (do wyboru przez kandydata): 
- metodyka nauczania języka obcego, 
- językoznawstwo, 
- historia literatury francuskiej, 
- kultura Francji. 
Zakres wymagań – wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
filologia romańska. 

 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy magisterskiej dotyczącej 
problematyki seminarium magisterskiego, na które kandydat zamierza uczęszczać (rozmowa w 
języku francuskim).  

 
Sposób przeliczania punktów: 
1. Z egzaminu ustnego maksymalnie można uzyskać 70 punktów: 30 punktów za odpowiedź na 
pytanie z dziedziny, z której kandydat zamierza pisać pracę magisterską oraz po 20 punktów za 
odpowiedź na pytania z pozostałych dwóch dziedzin. 
2. Z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej problematyki seminarium magisterskiego maksymalnie 
można uzyskać 30 punktów. 
Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Warunkiem zakwalifikowania kandydata na studia jest uzyskanie co najmniej 35 punktów z egzaminu 
ustnego oraz co najmniej 15 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym promotorem pracy 
magisterskiej. 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
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języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

3.4 Kierunek studiów: filologia romańska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2,5 roku 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych) mogą ubiegać się 
osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej 
w języku francuskim. Przedmiotem rozmowy będą dwie spośród wymienionych poniżej dyscyplin 
studiów filologicznych (do wyboru przez kandydata): 
- metodyka nauczania języka obcego, 
- językoznawstwo, 
- historia literatury francuskiej i kultura Francji. 
Zakres wymagań – treści programowe studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Wybrane przedmioty oceniane są w skali 0 – 50 punktów. Przy wystawianiu oceny będzie również 
brana pod uwagę znajomość języka francuskiego. 
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. 
Warunkiem zakwalifikowania na studia jest uzyskanie przez kandydatów co najmniej 60 punktów. 
Przyjęcie na studia według listy rankingowej w ramach limitu miejsc. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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4. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 
 

4.1 Kierunek studiów: iberystyka 
Specjalności: hiszpańska; portugalska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1,5  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot 
wymagany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, 
j. rosyjski,  
j. portugalski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, 
j. rosyjski,  
j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język hiszpański 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
Język hiszpański można wskazać dwukrotnie: w kolumnach 3 i 5 lub w kolumnach 4 i 5. 
 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. W wypadku jej przekroczenia dodatkowe punkty nie 
będą brane pod uwagę. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 
1** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1,5  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot 
wymagany* 
 
Język obcy 
nowożytny  
do wyboru  
 

P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
punktowany*  
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, 
j. rosyjski,  
j. portugalski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język hiszpański 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
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waga = 25% waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
**W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne (nie dotyczy j. hiszpańskiego). 
Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5. 
 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. W wypadku jej przekroczenia dodatkowe punkty nie 
będą brane pod uwagę. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1,5  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 * 
 
 

Przedmiot 
wymagany* 
 
Język obcy 
nowożytny  
do wyboru 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Język hiszpański 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
**W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne (nie dotyczy j. hiszpańskiego). 
Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5. 
 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. W wypadku jej przekroczenia dodatkowe punkty nie 
będą brane pod uwagę. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot 
wymagany* 
 
Język obcy 
nowożytny  
do wyboru 

Przedmiot  
punktowany* 
 

Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język hiszpański 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne. 
Język hiszpański można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 1, 3 i 5 lub 1, 4 i 5. 
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku 
polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających 
być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru 
językowego).  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 

4.2 Kierunek studiów: iberystyka 
Specjalność: hiszpańska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot punktowany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski 

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany  
 
Język hiszpański 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25%  waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. W wypadku jej przekroczenia dodatkowe punkty nie 
będą brane pod uwagę. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
lub 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  
do wyboru 

 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język hiszpański 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
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P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 25% waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. W wypadku jej przekroczenia dodatkowe punkty nie 
będą brane pod uwagę. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
lub 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny  
do wyboru  

 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Język hiszpański 

 
P. podstawowy x 0.6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100. W wypadku jej przekroczenia dodatkowe punkty nie 
będą brane pod uwagę. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
do wyboru 
 
 

 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, 
j. rosyjski,  
j. portugalski 

 

Przedmiot  
punktowany  
 
Język hiszpański 
 

waga = 25% waga = 5% waga = 30% waga = 30% waga = 10% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku 
polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających 
być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru 
językowego).  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 

4.3 Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Specjalności: hiszpańska; portugalska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku 
filologia iberyjska muszą znać język hiszpański lub portugalski na poziomie C1 oraz mieć dobre 
rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberyjska będą 
brane pod uwagę następujące kryteria, obejmujące wszystkich kandydatów: 
 
- ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
Forma egzaminu: egzamin pisemny z języka hiszpańskiego (specjalność hiszpańska) lub 
portugalskiego (specjalność portugalska) na poziomie C1  
 
- ocena z egzaminu pisemnego obejmującego wiadomości na temat Półwyspu Iberyjskiego oraz 
Ameryki Łacińskiej 
Forma egzaminu: egzamin pisemny, przeprowadzony odpowiednio w języku hiszpańskim lub 
portugalskim 
Zagadnienia egzaminacyjne: literatura, historia dawna i współczesna, kultura, myśl filozoficzna, 
geografia Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej 
 
Uwaga: O przyjęciu do poszczególnych specjalności / modułów decyduje miejsce na liście 
rankingowej. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego: 100 pkt.  
Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania na studia: 50 pkt. 
 
Egzamin pisemny obejmujący wiadomości na temat Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki 
Łacińskiej: Maksymalna liczba punktów 100 pkt. Minimalna: 40 pkt. 
Łączna maksymalna liczba punktów: 200. Minimalna: 90 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Uwaga: Kandydat legitymujący się dyplomem zagranicznym i wybierający specjalizację / moduł 
tłumaczeniową/y musi legitymować się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 



329 
 

(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
 

4.4 Kierunek studiów: filologia iberyjska 
Specjalności: hiszpańska; portugalska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku. Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku 
filologia - iberystyka muszą znać język hiszpański lub portugalski na poziomie C1 oraz mieć dobre 
rozeznanie w historii kultury Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia na kierunku filologia, iberystyka będą 
brane pod uwagę następujące kryteria, obejmujące wszystkich kandydatów: 
- ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
Forma egzaminu: egzamin pisemny z języka hiszpańskiego (specjalność hiszpańska) lub 
portugalskiego (specjalność portugalska) na poziomie C1  
 
- ocena z egzaminu pisemnego obejmującego wiadomości na temat Półwyspu Iberyjskiego oraz 
Ameryki Łacińskiej 
Forma egzaminu: egzamin pisemny, przeprowadzony odpowiednio w języku hiszpańskim lub 
portugalskim 
Zagadnienia egzaminacyjne: literatura, historia dawna i współczesna, kultura, myśl filozoficzna, 
geografia Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej 
 
Uwaga: O przyjęciu do poszczególnych specjalności / modułów decyduje miejsce na liście 
rankingowej. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego: 100 pkt.  
 
Egzamin pisemny obejmujący wiadomości na temat Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki 
Łacińskiej: Maksymalna liczba punktów 100 pkt.  
 
Łączna maksymalna liczba punktów: 200.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Uwaga: Kandydat legitymujący się dyplomem zagranicznym i wybierający specjalizację/ moduł 
tłumaczeniową/y musi legitymować się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. 
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 

 
Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
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5. Katedra Hungarystyki 
 

5.1 Kierunek studiów: filologia ugrofińska 
Specjalność: filologia ugrofińska – język węgierski 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji 40 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. francuski,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański,  
j. włoski, 
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany*  
 

Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. francuski,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański,  
j. włoski, 
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 45 %  waga = 5 % waga = 30% waga = 20% 

* Można powtórzyć ten sam przedmiot (j. obcy nowożytny) na poziomie rozszerzonym. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

 
Przedmiot  
punktowany** 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 45 % waga = 5% waga = 30 % waga = 20 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany** 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 45 % waga = 5 % waga = 30 % waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Punkty brane pod uwagę przy kwalifikacji będą liczone wg następującego wzoru: 
 

             100      x        suma ocen otrzymanych z przedmiotów zdawanych na maturze 
                                 suma maksymalnych ocen (wg obowiązującej skali) z ww. przedmiotów  

 
Łącznie z egzaminu maturalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych.  
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
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5.2 Kierunek studiów: filologia ugrofińska 

Specjalność: filologia ugrofińska – język fiński 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji 40 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. niemiecki, 
j. francuski, 
j. rosyjski,' 
j. hiszpański, 
j, włoski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany* 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. niemiecki, 
j. francuski,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 45 %  waga = 5 % waga = 30% waga = 20% 

* Można powtórzyć ten sam przedmiot (j. obcy nowożytny), na poziomie rozszerzonym. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

 
Przedmiot  
punktowany** 
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 45 % waga = 5% waga = 30 % waga = 20 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany**  
 
Dowolny język obcy 
nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 45 % waga = 5 % waga = 30 % waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 

** Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Punkty brane pod uwagę przy kwalifikacji będą liczone wg następującego wzoru: 
 

             100      x        suma ocen otrzymanych z przedmiotów zdawanych na maturze 
                                 suma maksymalnych ocen (wg obowiązującej skali) z ww. przedmiotów  

 
Łącznie z egzaminu maturalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych.  
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
 

5.3 Kierunek studiów: filologia ugrofińska 

Specjalność: filologia ugrofińska – język węgierski 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 semestry 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość języka węgierskiego minimum na 
poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Węgier. 
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a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
W przypadku kandydatów z tytułem licencjata na kierunku filologia, ugrofinistyka (specjalizacja 
węgierska): 
Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej  
z następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim, 

 średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, 

 końcowej oceny z języka węgierskiego (poziom C1). 
 
W przypadku kandydatów z tytułem licencjata uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia będą 
się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z 
następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim, 

 oceny testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowanie językiem, 
historią, literaturą i kulturą Węgier, 

 oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka węgierskiego (poziom C1).  
 
Zagadnienia egzaminacyjne do testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej  
Rozmowa będzie przebiegała w języku polskim lub węgierskim, przy czym kandydat powinien podać  
z góry wybór języka rozmowy kwalifikacyjnej). 
Tematy (będą podane także w języku węgierskim). 
 
Literatura: Literatura okresu Romantyzmu w okresie reform – literatura jako narzędzie kształtowania 
tożsamości narodowej. Modernizm – I pokolenie czasopisma „Nyugat”. Główne nurty rozwoju poezji 
węgierskiej okresu powojennego. Dążenia nowatorskie w rozwoju prozy węgierskiej po 1960 roku.  
Najważniejsze zjawiska współczesnej literatury węgierskiej (poezja, proza, dramat). 
Historia: Wspólne postacie dla historii Polski i Węgier. Znaczenie bitwy pod Mohaczem dla historii 
Węgier. „Wiosna Ludów” jako jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych na Węgrzech. Rola 
Węgier w dwóch wojnach światowych XX wieku. Przyczyny i skutki wydarzeń 1956 roku. 
Kultura: Pochodzenie Węgrów i ślady kultury przedchrześcijańskiej; Najważniejsi reżyserzy i filmy 
powojennej węgierskiej kinematografii. Osiągnięcia Węgrów w dziedzinie nauki (węgierscy Nobliści). 
Charakterystyka głównych tendencji oraz przedstawicieli wybranego przez kandydata okresu sztuki 
węgierskiej. Współczesne społeczeństwo węgierskie. Sytuacja polityczna oraz gospodarcza 
współczesnych Węgier. 
Językoznawstwo: Rodziny językowe w Europie. Wyrazy obce w węgierskim użyciu językowym w XXI 
wieku. Różne odmiany języka węgierskiego (społeczne, naukowe, regionalne). Język węgierski a 
języki słowiańskie (wzajemne oddziaływanie, zapożyczenia). Błędy językowe a norma językowa. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
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wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego 

 
5.4  Kierunek studiów: filologia ugrofińska, 
Specjalność: filologia ugrofińska – język fiński 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 semestry 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka fińskiego minimum na 
poziomie C1. Kandydaci powinni mieć dobre rozeznanie w historii, literaturze i kulturze Finlandii. 

 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata na kierunku filologia, ugrofinistyka (specjalizacja 
fińska): 
Przyjęcia będą się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z 
następujących ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim, 

 średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, 

 końcowej oceny z języka fińskiego (poziom C1). 
 
W przypadku kandydatów z tytułem licencjata uzyskanym na innych kierunkach przyjęcia będą 
się odbywać w drodze otwartego konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej z następujących 
ocen: 

 oceny na dyplomie licencjackim, 

 oceny testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowanie językiem, 
historią, literaturą i kulturą Finlandii, 

 oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka fińskiego (poziom C1).  
 

Zagadnienia egzaminacyjne do testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej  
 
Rozmowa będzie przebiegała w języku polskim lub fińskim, przy czym kandydat powinien podać z 
góry wybór języka rozmowy kwalifikacyjnej).Tematy (będą podane także w języku fińskim): 
Literatura: Dwie tradycje językowe w literaturze Finlandii – co je łączy, a co dzieli?; Literatura 
romantyzmu w I połowie XIX wieku – jej rola w kształtowaniu fińskiej tożsamości narodowej; Fińskie 
tradycje pisania o wojnie; Modernizm w literaturze  fińskiej; Najważniejsze zjawiska i trendy w 
literaturze fińskiej ostatniego ćwierćwiecza. 
Historia: Historyczne związki Finlandii i Szwecji, Rok 1809 jako przełom w dziejach Finlandii; 
Znaczenie wojny domowej 1918 roku dla państwa i społeczeństwa fińskiego; II wojna światowa w 
Finlandii;  Finlandia w okresie zimnej wojny.  
Kultura: Ośrodki miejskie w średniowiecznej Finlandii; Romantyzm narodowy w sztuce fińskiej – 
malarze, kompozytorzy, architekci… ;Fotografia w Finlandii – od dagerotypu Henrika Cajandera do 
autoportretów Eliny Brotherus; Kultura fińska w latach 20. XX wieku – okna na oścież?; Nowa Fala w 
kinie fińskim w latach 60-tych – czy istniała? Uzasadnij; 
Językoznawstwo: Cechy języka aglutynacyjnego na przykładzie języka fińskiego; Rozwój fińskiego 
języka literackiego; Odmiany języka fińskiego; System przypadków w języku fińskim; problem 
accusativu; Podmiot a dopełnienie w języku fińskim.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  

 
1) Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
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języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2) Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
Kandydaci którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego 
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6. Katedra Italianistyki 
 

6.1 Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z:  
j. włoski 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 
j. portugalski 
j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 45% waga = 5% waga = 50% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 45% waga = 5% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

Uwaga: w przypadku obcokrajowców z Maturą Międzynarodową, którzy nie posiadają na świadectwie 
oceny z języka polskiego, obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość 
języka polskiego. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 45% waga = 5% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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Uwaga: w przypadku obcokrajowców z Maturą Europejską, którzy nie posiadają na świadectwie oceny  
z języka polskiego, obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka 
polskiego. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze. 
 
Uwaga: w przypadku obcokrajowców z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają na świadectwie 
oceny z języka polskiego, obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość 
języka polskiego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Rozmowa będzie prowadzona w języku polskim. Jej celem jest zarówno sprawdzenie kompetencji 
językowych kandydata, jak i jego zainteresowań humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na 
zainteresowanie historią, kulturą i literaturą włoską. Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie  
i omówienie krótkiego tekstu naukowego lub fragmentu z podręcznika akademickiego w języku 
polskim. 
 

6.2 Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z:  
j. włoski 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 
j. portugalski 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 45% waga = 5% waga = 50% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

waga = 45% waga = 5% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 

Uwaga: w przypadku obcokrajowców z Maturą Międzynarodową, którzy nie posiadają na świadectwie 
oceny z języka polskiego, obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość 
języka polskiego. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 45% waga = 5% waga = 50% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
Uwaga: w przypadku obcokrajowców z Maturą Europejską, którzy nie posiadają na świadectwie oceny  
z języka polskiego, obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka 
polskiego. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze. 
 
Uwaga: w przypadku obcokrajowców z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają na świadectwie 
oceny z języka polskiego, obowiązuje dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość 
języka polskiego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim) 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Rozmowa będzie prowadzona w języku polskim. Jej celem jest zarówno sprawdzenie kompetencji 
językowych kandydata, jak i jego zainteresowań humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na 
zainteresowanie historią, kulturą i literaturą włoską. Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie  
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i omówienie krótkiego tekstu naukowego lub fragmentu z podręcznika akademickiego w języku 
polskim. 
 

6.3 Kierunek studiów: filologia włoska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Przyjęcia na studia drugiego stopnia w Katedrze Italianistyki będą się odbywały w drodze otwartego 
konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej ze średniej oceny z całego toku studiów i oceny na 
dyplomie licencjackim. 
Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie C1. 
Absolwenci studiów innych niż italianistyczne: 
1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (włoski C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na 
poziomie C1 
albo 
2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w Katedrze Italianistyki. 
 
Forma egzaminu: ustny i pisemny 
Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW  
(poziom C1). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim) 
Zagadnienia egzaminacyjne: cele rozmowy jest zarówno sprawdzenie kompetencji językowych 
kandydata, jak i jego wiedzy w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na 
historię, kulturę i literaturę włoską. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim) 
Zagadnienia egzaminacyjne: cele rozmowy jest zarówno sprawdzenie kompetencji językowych 
kandydata, jak i jego wiedzy w obszarze nauk humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na 
historię, kulturę i literaturę włoską. 
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7. Studia Filologiczno-Kulturoznawcze 
 

7.1 Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 4 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 55 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. włoski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki  

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

Języki obce na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 albo 3 i 5 mogą być wskazane dwukrotnie 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki  

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Języki obce na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 albo 3 i 5 mogą być wskazane dwukrotnie 

 
 
 
 
 
 
 



343 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki  

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Języki obce na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 albo 3 i 5 mogą być wskazane dwukrotnie 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

inny niż w kolumnie 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język angielski 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki  

waga = 15% waga = 5% waga =  10% waga = 35% waga = 35% 

Języki obce w kolumnach 3 i 4 albo 3 i 5 mogą być wskazane dwukrotnie 
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów 
(dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt 
z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
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7.2 Kierunek studiów: studia filologiczno-kulturoznawcze 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata  
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, magistra lub równorzędny 
dowolnego kierunku. 
 
Kwalifikacja na studia składa się z dwóch części: 
 
1. językowej: kandydat posiada udokumentowaną znajomość dwóch wybranych przez siebie języków 
na poziomie C1 lub wyższym: języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka 
portugalskiego, języka niemieckiego lub języka włoskiego; waga każdego to 25% wyniku końcowego. 
 
Komisja uznaje: 
• egzamin końcowy na poziomie C1 lub wyższym uzyskany w ramach egzaminu licencjackiego na 
filologicznych studiach licencjackich, 
• egzaminy językowe na poziomie C1 lub wyższym organizowane przez poszczególne 
jednostki/Wydziały Neofilologii, 
• egzamin certyfikacyjny UW, 
• egzaminy zewnętrzne przeliczane według zasad obowiązujących w jednostkach współtworzących 
kierunek (Instytut Anglistyki, Instytut Germanistyki, Instytut Romanistyki, Instytut Studiów Iberyjskich  
i Iberoamerykańskich, Katedra Italianistyki). 
W procedurze kwalifikacyjnej brane są pod uwagę certyfikaty uzyskane w ciągu ostatnich 5 lat. 
 
2. oceny na dyplomie ukończenia studiów – waga to 50% wyniku końcowego. 
Sposób ustalania wyniku końcowego: 
Wymagane jest: 
- przedstawienie certyfikatów z dwóch wybranych języków specjalizacji na poziomie C1 lub wyższym 
(skan umieszczony w systemie IRK), 
- przedstawienie dyplomu lub, w przypadku osób oczekujących na dyplom, zaświadczenia o uzyskanej 
ocenie końcowej wydane przez jednostkę prowadzącą studia (skan umieszczony w systemie IRK). 
Przyjęcie na podstawie listy rankingowej wyników w ramach limitu. Lista rankingowa układana jest na 
podstawie łącznego wyniku z części językowej oraz oceny na dyplomie.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym 
oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub zaświadczenia o ukończeniu 
rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
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XV. Wydział Orientalistyczny 
 

1.1 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: afrykanistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 

b)  Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga =  20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.2 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.3 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: arabistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z: j. angielski, j. francuski, 
j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 

1.4 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: hebraistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 

 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 

1.5 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: indologia  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.6 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: iranistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
  

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.7 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 
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e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 

1.8 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 

 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.9 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  

 

1.10 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: koreanistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.11 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.12 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 

1.13 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
 albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 75% 

*W przypadku braku języka polskiego; język angielski w kolumnach 1 i 3 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polsk iego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.14 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: turkologia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0.6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 20% waga = 5% waga = 15% waga = 60% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą kwalifikowani na podstawie wyników 
stanowiących średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.   
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.15 Kierunek studiów: studia wschodnie 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański, 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z: historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
geografia, filozofia, 
historia sztuki, 
j. białoruski, 
j. łemkowski, 
j. litewski, 
j. ukraiński 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański, 
j. włoski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z: historia, 
geografia, filozofia, 
ekonomia, organizacja i 
zarządzanie, psychologia, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański, 
j. włoski 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z: historia, 
geografia, filozofia, 
ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6  
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot 
do wyboru z: historia, geografia, 
filozofia, ekonomia 

waga = 30% waga = 5% waga = 30% waga = 35% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
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1.16 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: afrykanistyka  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Rekrutacja na studia z językiem hausa – poziom początkujący, językiem suahili i językiem amharskim 
– poziom zaawansowany. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt.1*  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. udokumentowana znajomość dowolnego języka afrykańskiego na poziomie co najmniej A1 i/lub 
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2** 
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
 
* kandydatów po przyjęciu na studia obowiązywać będzie uzupełnienie do końca I roku egzaminów  
z 2 dodatkowych przedmiotów programu licencjackiego – wybranych spośród 4 następujących: Historia Afryki, 
Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki, Sztuka Afryki, Literatura Afryki w językach europejskich. 
** kandydatów przyjętych na studia ze znajomością języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie 240 godz. 
drugiego języka afrykańskiego; kandydatów bez znajomości języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie dwóch 
języków afrykańskich (odpowiednio 240 godz. i 60 godz.) 

 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
 
W p = Śo x 100 / 5 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
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2. sposób przeliczania ocen z dyplomu, świadectwa znajomości języków oraz wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione  
w pkt. 1: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.  
dostateczna (3) – 10 pkt. 
 
b. ocena ze świadectwa potwierdzającego znajomość języków (afrykańskiego lub angielskiego –  
w przypadku posiadania obu pod uwagę brana jest wyższa ocena) 
 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.  
dostateczna (3) – 10 pkt. 
 
c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt. Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna) 
Zagadnienia egzaminacyjne: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu 
ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 
Podczas rozmowy kandydat otrzyma trzy główne pytania: 
 
1. Dotyczące motywacji do podjęcia studiów. 
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o sytuacji językowej Afryki (na podstawie podręcznika 
Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
3. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika 
Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski. 2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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1.17 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: arabistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność arabistyka  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom  ukończenia innych  studiów niż  wymienione w  pkt.  1.  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka arabskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność arabistyka: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka arabskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.): 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
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b. ocena z egzaminu ustnego z języka arabskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polsk iego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.18 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalności: kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia;  
kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność asyriologia i hetytologia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   ocena z egzaminu ustnego z j akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
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1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność asyriologia i hetytologia 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z j akadyjskiego i 
sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego dla kandydatów posiadających dyplom 
ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z j akadyjskiego i sumeryjskiego lub języka akadyjskiego i hetyckiego: 
 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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1.19 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: indologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność indologia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   ocena z egzaminu ustnego z języka indyjskiego (sanskryt /bengalski) 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność indologia 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka indyjskiego (sanskryt 
/bengalski) dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 
1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka indyjskiego (sanskryt /bengalski): 
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bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.20 Kierunek studiów: orientalistyka 

Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub 
niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
• ocena na dyplomie 
• średnia ocen z całego okresu studiów 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych 
lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, 
składa się z dwóch etapów. 
 
W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka, w postępowaniu kwalifikacyjnym 
w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka 
japońskiego.  Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności językowych absolwenta studiów  
I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka. Uzyskana pozytywna ocena z egzaminu 
językowego będzie stanowiła podstawę dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena z egzaminu z języka japońskiego, ocena na 
dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów. 
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Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla osób posiadających 
dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka 
specjalność japonistyka: 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
 
W p = Śo x 100 / 5  
 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
Sposób przeliczania ocen z egzaminu z języka japońskiego, z dyplomu i średniej z całego okresu 
studiów dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I 
stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka: 
 
a. ocena z egzaminu z j. japońskiego 
 
bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt 
 
b. ocena na dyplomie 
 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.  
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.  
dobra (4) – 35 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.  
dostateczna (3) – 30 pkt. 
 
c. średnia ocen ze studiów 
 
W p = Śo x 100 /5 
 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
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Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z egzaminu pisemnego z języka japońskiego 
uzyskują osoby, które legitymują się certyfikatem języka japońskiego Nihongo Noryoku Shiken 
(Japanese Language Proficiency Test) na poziomie pierwszym (1kyu) lub drugim (2 kyu). Tym samym 
uzyskują one zwolnienie z egzaminu pisemnego z języka japońskiego (zwolnienie z pierwszego etapu 
postępowania). Osoby te biorą udział w dalszym procesie rekrutacyjnym, w którym pod uwagę będą 
brane ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów. 
 

1.21 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: japonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub 
niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz 
kulturoznawstwo, specjalność japonistyka: 
W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
•    ocena na dyplomie 
•    średnia ocen z całego okresu studiów 
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych 
lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz 
kulturoznawstwo, specjalność japonistyka składa się z dwóch etapów. 
W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych 
studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność 
japonistyka w postępowaniu kwalifikacyjnym w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny 
egzamin sprawdzający znajomość języka japońskiego. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi 
umiejętności językowych absolwenta studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność 
japonistyka. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu językowego dopuszcza kandydata do drugiego 
etapu postępowania kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena na dyplomie oraz 
średnia z całego okresu studiów. 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
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Sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów: 
 
a. ocena na dyplomie 
 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
 
W p = Śo x 100 / 5 
 
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z egzaminu pisemnego z języka japońskiego 
uzyskują osoby, które legitymują się certyfikatem języka japońskiego Nihongo Noryoku Shiken 
(Japanese Language Proficiency Test) na poziomie pierwszym (1 kyu) lub drugim (2 kyu). Tym 
samym uzyskują one zwolnienie z egzaminu pisemnego z języka japońskiego (zwolnienie  
z pierwszego etapu postępowania). Osoby te biorą udział w dalszym procesie rekrutacyjnym, w 
którym pod uwagę będą brane ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów. 
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1.22 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: mongolistyka i tybetologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność mongolistyka i 
tybetologia  
w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2.  posiadających dyplom  ukończenia innych  studiów niż  wymienione w  pkt.  1.  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.    ocena na dyplomie 
b.    ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność mongolistyka i tybetologia 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub 
tybetańskiego dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione  
w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
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dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka mongolskiego lub tybetańskiego : 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.23 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
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1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób  przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka chińskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego: 
 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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1.24 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: sinologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a. ocena na dyplomie 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność sinologia 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób  przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka chińskiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
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b. ocena z egzaminu ustnego z języka chińskiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.25 Kierunek studiów: orientalistyka 
Specjalność: turkologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych 
uczelni mających akredytację MEN. 
 
W wypadku kandydatów: 
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na 
kierunku orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność turkologia w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   średnia z całego okresu studiów 
 
2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt. 1. w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: 
a.   ocena na dyplomie 
b.   ocena z egzaminu ustnego z języka tureckiego 
 
Sposób przeliczania punktów: 
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów 
postępowania kwalifikacyjnego. 
 
1. sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla kandydatów 
posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 
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orientalistyka, filologia orientalna oraz kulturoznawstwo specjalność turkologia 
 
 
a. ocena na dyplomie 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. średnia ocen ze studiów 
W p = Śo x 100 / 5  
gdzie: 
W p – wynik punktowy 
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata 
 
2. sposób przeliczania ocen z dyplomu oraz ocen z egzaminu ustnego z języka tureckiego dla 
kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.: 
 
a. ocena na dyplomie  
celująca (6) lub bardzo dobra (5)  100 pkt. 
dobra plus (4+) – 92,5 pkt. 
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.  
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b. ocena z egzaminu ustnego z języka tureckiego: 
bardzo dobra (5) – 100 pkt.  
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.  
dobra (4) – 85 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt. 
dostateczna (3) – 60 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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1.26 Kierunek studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które: 
a) uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny, 
b) uzyskają najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, składającej się z dwóch części: 

 sprawdzenia wiedzy z zakresu: historii, kultury i polityki krajów Europy Wschodniej i Środkowej 

po 1918 roku z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych, zwłaszcza w okresie XIX-XX w. 

(region w rozumieniu: od Bugu i Adriatyku do Uralu); 

 sprawdzenia znajomości dwóch języków obcych: angielskiego  (obowiązkowo   dla   wszystkich 

specjalizacji), jęz. rosyjskiego (obowiązkowo dla specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja 
Środkowa oraz Kaukaz) oraz do wyboru jęz. rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego (dla 
specjalizacji Europa Środkowa, Bałkany). 
 
[Uwaga: studenci specjalizacji Europa Środkowa oraz Bałkany na II roku studiów muszą się wykazać 
podstawową znajomością języka rosyjskiego, Studium Europy Wschodniej oferuje pomoc w jego 
nauce na I roku] 
 
Sposób przeliczania punktów: 
•   pytania merytoryczne – 65 pkt. 
•   zainteresowania i predyspozycje – 5 pkt. 
•   język angielski – 15 pkt. 
•   drugi język obcy (rosyjski, niemiecki, francuski) – 15 pkt. 
 
Łącznie  do   uzyskania  –   100   pkt.,  co   stanowi  sumę  poszczególnych  elementów  rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
Wybór rekomendowanych lektur: Europa Wschodnia: 
P. Łossowski, Litwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001. 
J. Lewandowski, Estonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001. E. Mironowicz, Białoruś Wydawnictwo 
Trio, Warszawa 2007. 
A. Chojnowski, J.J. Bruski Ukraina,, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006. 
A. Gricak, Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu / Jarosław Hrycak, przeł. 
Katarzyna Kotyńska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000. 
 
Rosja: 
L. Bazylow, Historia Rosji, tekst obejmujący lata 1917-1991 napisał Paweł Wieczorkiewicz, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 2005, wyd. 4 popr. i uzup. 
R. Pipes, Rosja bolszewików, Magnum, Warszawa 2005. 
D.R. Marples, Historia ZSRR: od rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
2006. 
 
Kaukaz: 
T. Świętochowski, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006. 
M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, wyd. 
2. popr. i uzup. 
W. Materski, Gruzja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000. 
 
Azja Środkowa: 
Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Nomos, Kraków 1996 
G. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Dialog, Warszawa 2004. 
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Europa Środkowa: 
J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008. 
J. Kochanowski, Węgry od ugody do ugody 1867-1990, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1997. M. 
Willaume, Rumunia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004. 
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977. 
 
Bałkany: 
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977. 
W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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XVI. Wydział Pedagogiczny 
 

1.1 Kierunek studiów:  
- pedagogika 
Specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych; animacja kultury i 
edukacja nieformalna; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie; pedagogika 
rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych; 
- pedagogika małego dziecka 
Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia 
specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.  
Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki  
i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą 
kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako 
kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek.  
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku 
wystarczającej liczby chętnych.  
O przyjęciu na specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowania 
na studia. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia. 
Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem 
wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie 
(zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).  
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze 
wskazaniem kierunków i specjalności. 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
biologia, historia, historia 
sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35% waga = 5% waga =  30% waga = po 15% 
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b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x1 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = po 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = po 15% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden albo dwa 
przedmioty do wyboru z: 
biologia, historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = po 15% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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Od kandydatów z maturą zagraniczną wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu 
wystarczającym do odbywania studiów w tym języku. Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie 
posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub innego poświadczenia znajomości 
języka uznanego przez Wydział, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka 
polskiego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Wydział Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego w formie ustnej.  
Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i czytania ze zrozumieniem,  
a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu wynosi 100. 
 

1.2 Kierunek studiów: pedagogika małego dziecka 
Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem 
języka angielskiego 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji   
 
Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjęć na poszczególne kierunki  
i specjalności (w tym na specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym 
nauczaniem języka angielskiego). Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości 
dydaktycznych Wydziału. Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia specjalności  
w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.  
 
O przyjęciu na specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowan ia 
na studia. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia. 
Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem 
wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie 
(zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).  
 
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze 
wskazaniem kierunków i specjalności. Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie 
IRK. 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język angielski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, historia 
sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 35% waga = 5% waga = 50% waga = 10% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
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Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia, 
psychologia, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 35% waga = 5% waga = 50% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, sztuka, 
muzyka, ekonomia, 
geografia, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 35% waga = 5% waga = 50% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język angielski 

 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

waga = 35% waga = 5% waga = 50% waga = 10% 

 
Od kandydatów z maturą zagraniczną wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu 
wystarczającym do odbywania studiów w tym języku. Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie 
posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub innego poświadczenia znajomości 
języka uznanego przez Wydział, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka 
polskiego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Wydział Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego w formie ustnej.  
Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i czytania ze zrozumieniem,  
a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu wynosi 100. 
 
Od kandydatów na specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem 
języka angielskiego wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min B2, potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu lub oceną w suplemencie pod warunkiem, że 
zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany został poziom znajomości 
języka. 
 

1.3 Kierunek studiów:  
- pedagogika 
Specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych; animacja kultury i 
edukacja nieformalna; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie; pedagogika 
rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych; 
- pedagogika małego dziecka 
Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez 
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. Kandydaci na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego 
stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej 
zainteresowani.  
Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki  
i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą 
kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako 
kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek.  
 
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku 
wystarczającej liczby chętnych. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy 
przyjętych na studia. 
 
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze 
wskazaniem kierunków i specjalności. Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie 
IRK. 
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja 
zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot punktowany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = 30% 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot punktowany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

Przedmiot punktowany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, organizacja  
i zarządzanie, 
ekonomia, geografia, 
filozofia, psychologia, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot punktowany 
 
Język polski albo język 
L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, 
sztuka, muzyka, 
ekonomia, geografia, 
filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
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P. rozszerzony x 1 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
Od kandydatów z maturą zagraniczną wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu 
wystarczającym do odbywania studiów w tym języku.  
Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego 
wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub 
innego poświadczenia znajomości języka uznanego przez Wydział, przystępują do egzaminu 
sprawdzającego znajomość języka polskiego. 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same podstawowe zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce.  
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja 
zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów. 
 
Przedmiot  
punktowany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 

Przedmiot 
punktowany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
biologia, historia, historia 
sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, filozofia 

waga = 35% waga = 5% waga = 30% waga = 30% 

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same podstawowe zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce.  
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc,  Wydział 
Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego w formie ustnej.  
Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i czytania ze zrozumieniem,  
a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.  
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu wynosi 100. 
 

1.4 Kierunek studiów:  
- pedagogika 
Specjalności: andragogika – edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie 
szkoleń; andragogika – doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych; animator 
kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym; edukacja 
artystyczna i medialna; studia nad dzieckiem i rodziną; integracja i inkluzja społeczno-
edukacyjna; transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją; polityka oświatowa – 
menedżer oświaty; 
- pedagogika nauczycielska 

Specjalności: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna*; pedagogika 
przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną** 
 
* specjalność przeznaczona dla kandydatów nieposiadających uprawnień do nauczania  
w przedszkolach i w klasach I-III  
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** specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania  
w przedszkolach i w klasach I-III 
 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.  
Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują, podczas rejestracji na studia 
specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.  
Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki  
i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. 
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą 
kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako 
kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek. O przyjęciu na kierunek  
i specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowania na studia. 
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku 
wystarczającej liczby chętnych. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy 
przyjętych na studia. 
Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem 
oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu licencjata (ewentualnie zaświadczenia  
o pozytywnych rezultatach egzaminu dyplomowego) i innych wymaganych dokumentów  
w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. 
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze 
wskazaniem kierunków i specjalności.  
Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich lub studiów II stopnia oraz konkurs dyplomów – ocena na dyplomie. Wynik końcowy 
kandydata oblicza się w następujący sposób: 
 
W = Od + Śr 
gdzie: 
W - ostateczny wynik kandydata 
Od - ocena na dyplomie  
Śr - średnia ocen z całego toku studiów  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
Od kandydatów z dyplomem zagranicznym wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu 
wystarczającym do odbywania studiów w tym języku. Kandydaci z dyplomem zagranicznym, którzy 
nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub innego poświadczenia znajomości 
języka uznanego przez Wydział, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka 
polskiego. 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Wydział Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego w formie ustnej.  
Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i czytania ze zrozumieniem,  
a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Kandydat 
może uzyskać maksymalnie 10 pkt.  
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1.5 Kierunek studiów: Graduate Programme in Teaching English to Young Learners 
(język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym) 
Specjalności: English for Young Learners and CLIL; English for Young Learners, CLIL 
and Early Education * 
 
* specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania języka 
angielskiego w przedszkolach i klasach I-III 
 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji   
 
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera.  
Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem 
oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu licencjata (ewentualnie zaświadczenia  
o pozytywnych rezultatach egzaminu dyplomowego) i innych wymaganych dokumentów  
w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. 
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze 
wskazaniem kierunków i specjalności.  
Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce  
 
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich lub studiów II stopnia oraz konkurs dyplomów – ocena na dyplomie. Wynik końcowy 
kandydata oblicza się w następujący sposób: 
 
W = Od + Śr  
gdzie: 
W - ostateczny wynik kandydata 
Od - ocena na dyplomie  
Śr - średnia ocen z całego toku studiów  
 
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min C1, potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu, oceną lub informacją w suplemencie pod warunkiem, 
że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany został poziom znajomości 
języka. 
 
Od kandydatów na specjalność English for Young Learners, CLIL and Early Education wymagana jest 
znajomość języka polskiego na poziomie C1, potwierdzona maturą z języka polskiego lub certyfikatem 
poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie min C1. W przypadku braku 
możliwości udokumentowania znajomości języka polskiego, Komisja Rekrutacyjna może wyrazić 
zgodę na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego znajomość języka. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
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Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min C1, potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu, oceną lub informacją w suplemencie pod warunkiem, 
że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany został poziom znajomości 
języka. 
 
Od kandydatów na specjalność English for Young Learners, CLIL and Early Education wymagana jest 
znajomość języka polskiego na poziomie C1, potwierdzona maturą z języka polskiego lub certyfikatem 
poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie min C1. W przypadku braku 
możliwości udokumentowania znajomości języka polskiego, Komisja Rekrutacyjna może wyrazić 
zgodę na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego znajomość języka. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Wydział Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego w formie ustnej.  
Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku angielskim i czytania ze zrozumieniem, 
a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Kandydat 
może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie  min. C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzona certyfikatem lub odpowiednim 

równoważnym dokumentem. 
  
Od kandydatów na specjalność English for Young Learners, CLIL and Early Education wymagana jest 
znajomość języka polskiego na poziomie C1, potwierdzona maturą z języka polskiego lub certyfikatem 
poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie min C1. W przypadku braku 
możliwości udokumentowania znajomości języka polskiego, Komisja Rekrutacyjna może wyrazić 
zgodę na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego znajomość języka. 
 

1.6 Kierunek studiów:  
- pedagogika 
Specjalności: andragogika – edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie 
szkoleń; andragogika – doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych; animator 
kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym; edukacja 
artystyczna i medialna; studia nad dzieckiem i rodziną; integracja i inkluzja społeczno-
edukacyjna; transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją; polityka oświatowa – 
menedżer oświaty; 
- pedagogika nauczycielska 
Specjalności: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna; pedagogika 
przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, wczesne 
nauczanie języka angielskiego 
 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, 
magistra lub równorzędnego. 
Kandydaci na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia 
specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani. 
Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki  
i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. 
W przypadku większej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą 
kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako 
kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek.  
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Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku 
wystarczającej liczby chętnych. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy 
przyjętych na studia. 
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze 
wskazaniem kierunków i specjalności.  
Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK. 
 
Kandydaci na specjalność Wczesne nauczania języka angielskiego  są przyjmowani według takich 
samych zasad jak kandydaci na inne specjalności w trybie studiów niestacjonarnych za wyjątkiem 
konieczności spełnienia wymogów związanych ze znajomością języka angielskiego określonych przez 
MEN. 
W stosunku do osób, które na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich lub studiach  
II stopnia uzyskały kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i/lub klasach I-III szkół podstawowych 
wymagany poziom znajomości języka angielskiego na studia II stopnia w ramach specjalności 
Wczesne nauczanie języka angielskiego to poziom B2. Od pozostałych kandydatów wymagana jest 
znajomość języka angielskiego na poziomie C1, potwierdzona odpowiednim certyfikatem, wpisem do 
indeksu lub oceną w suplemencie pod warunkiem, że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się  
w formie egzaminu i podany został poziom znajomości języka (C1). 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu dokumentów w wyznaczonym przez 
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie. 
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewiduje uchwalony limit miejsc, 
kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie pozycji kandydatów na liście rankingowej. 
Pozycja na liście rankingowej jest wyznaczona według oceny z dyplomu ukończenia studiów 
wyższych.  
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z takim samym wynikiem, dodatkowym kryterium 
będzie kolejność wyznaczona przez średnią arytmetyczną ocen z całego toku studiów. 
 
Kandydaci na specjalność Wczesne nauczania języka angielskiego są przyjmowani według takich 
samych zasad jak kandydaci na inne specjalności w trybie studiów niestacjonarnych za wyjątkiem 
konieczności spełnienia wymogów związanych ze znajomością języka angielskiego określonych przez 
MEN.  
W stosunku do osób, które na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich lub studiach  
II stopnia uzyskały kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i/lub klasach I-III szkół podstawowych 
wymagany poziom znajomości języka angielskiego na studia II stopnia w ramach specjalności 
Wczesne nauczanie języka angielskiego to poziom B2.  
Od pozostałych kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1, 
potwierdzona odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu lub oceną w suplemencie pod 
warunkiem, że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany został poziom 
znajomości języka (C1). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
Od kandydatów z dyplomem zagranicznym wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu 
wystarczającym do odbywania studiów w tym języku. Kandydaci z dyplomem zagranicznym, którzy 
nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub innego poświadczenia znajomości 
języka uznanego przez Wydział, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka 
polskiego. 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci na specjalność Wczesne nauczania języka angielskiego są przyjmowani według takich 
samych zasad jak kandydaci na inne specjalności w trybie studiów niestacjonarnych za wyjątkiem 
konieczności spełnienia wymogów związanych ze znajomością języka angielskiego określonych przez 
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MEN. W stosunku do osób, które na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich lub 
studiach II stopnia uzyskały kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i/lub klasach I-III szkół 
podstawowych wymagany poziom znajomości języka angielskiego na studia II stopnia w ramach 
specjalności Wczesne nauczanie języka angielskiego to poziom B2.  
Od pozostałych kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1, 
potwierdzona odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu lub oceną w suplemencie pod 
warunkiem, że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany został poziom 
znajomości języka (C1). 
 
 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same podstawowe zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc,  Wydział 
Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego w formie ustnej.  
Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i czytania ze zrozumieniem,  
a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.  
Kandydaci na specjalność Wczesne nauczania języka angielskiego są przyjmowani według takich 
samych zasad jak kandydaci na inne specjalności w trybie studiów niestacjonarnych za wyjątkiem 
konieczności spełnienia wymogów związanych ze znajomością języka angielskiego określonych przez 
MEN.  
W stosunku do osób, które na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich lub studiach II 
stopnia uzyskały kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i/lub klasach I-III szkół podstawowych 
wymagany poziom znajomości języka angielskiego na studia II stopnia w ramach specjalności 
Wczesne nauczanie języka angielskiego to poziom B2.  
Od pozostałych kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1, 
potwierdzona odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu lub oceną w suplemencie pod 
warunkiem, że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany został poziom 
znajomości języka (C1). 
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XVII. Wydział Polonistyki 
 
1. Instytut Filologii Klasycznej 
 

1.1 Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Specjalność: filologia klasyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo  
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
  

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
j. łaciński i kultura  
antyczna, 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski, 
j. regionalny - kaszubski, 
filozofia,  
historia,  
historia sztuki, 
historia muzyki, 
wiedza o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30%  waga =10% waga = 40% waga = 20% 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny* 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
łacina,  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski, 
filozofia, historia,  
przedmiot z grupy  
„sztuka”, antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 30% waga = 10% waga = 40% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
łacina,  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki, 
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski, 
filozofia,  
historia,  
sztuka,  
muzyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 30% waga = 10% waga = 40% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
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e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Zasady kwalifikacji: W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminu 
wstępnego w języku polskim. 
Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: kultura i obyczaje świata antycznego na podstawie jednej z dwóch 
zalecanych lektur: 
Jerôme Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960 
LUB 
Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006. 
Maksymalna liczba punktów: 100 
 

1.2 Kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
Specjalność: filologia klasyczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równorzędny na dowolnym kierunku. 
 
Zasady kwalifikacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej: 
 
Podstawą rekrutacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej będzie 
ranking ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych.  
Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach 
limitu miejsc. 
 
Sposób przeliczania punktów dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej 
 
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena na dyplomie ze 
studiów w zakresie filologii klasycznej): 
100 pkt. - 5 
85 pkt. - 4+ 
80 pkt. - 4 
75 pkt. - 3+ 
60 pkt. – 3 
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Zasady kwalifikacji dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na 
dowolnym kierunku studiów: 
 
Podstawą rekrutacji dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym 
kierunku studiów będzie ranking ocen z egzaminu z języka łacińskiego. Kandydaci będą 
przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc. 
Forma egzaminu: ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Język łaciński: tłumaczenie fragmentów Cycerona, Wergiliusza oraz składnia i fleksja języka 
łacińskiego. 
Zalecana lektura:  
Zagadnienia gramatyczno-językowe wg gramatyk:  

 Z. Samolewicz, Z. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000;  

 J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (1997, 1999, 2000). 
 
Słowniki będą udostępnione kandydatom na miejscu. 
 
Sposób przeliczania punktów dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na 
dowolnym kierunku studiów: 
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (ocena z egzaminu 
wstępnego): 
100 pkt. - 5 
85 pkt. - 4+ 
80 pkt. - 4 
75 pkt. - 3+ 
60 pkt. - 3 
poniżej 60 pkt.- 2 (egzamin niezdany) 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich  

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.  
 
Podczas egzaminu z języka łacińskiego, do którego przystępują kandydaci – absolwenci kierunków 
studiów/specjalności innych niż filologia klasyczna, sprawdzana jest znajomość języka polskiego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Zasady kwalifikacji dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie filologii klasycznej: 
 
Zasady kwalifikacji: W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminu 
wstępnego w języku polskim, liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 
(ocena z egzaminu wstępnego): 
100 pkt. - 5  
85 pkt. - 4+  
80 pkt. - 4  
75 pkt. - 3+  
60 pkt. - 3  
poniżej 60 pkt. - 2 (egzamin niezdany)  
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Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: kultura i obyczaje świata antycznego na podstawie jednej z dwóch 
zalecanych lektur: 

 Jerôme Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1960 
LUB  

 Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.  
 
Zasady kwalifikacji osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym 
kierunku studiów: 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki ustnego egzaminu w języku polskim 
z języka łacińskiego. Egzamin z języka łacińskiego jest tożsamy z egzaminem dla osób z dyplomem 
uzyskanym w Polsce. 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów, 
którzy zdali egzaminy przewidziane na II lub III rok studiów licencjackich na kierunku filologia 
klasyczna 
z języka łacińskiego  
LUB 
z gramatyki opisowej języka łacińskiego 
są kwalifikowani na podstawie ocen z dyplomu, tak jak absolwenci studiów licencjackich na kierunku 
filologia klasyczna. 
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2. Instytut Kultury Polskiej 
 

2.1 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. niemiecki,  
j. francuski,  
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. hiszpański, 
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, filozofia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza 
o tańcu, język grecki i 
kultura antyczna, język 
łaciński i kultura 
antyczna, geografia, 
język obcy nowożytny, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski) 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40 %  waga = 5% waga = 10% waga = 45% 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, 
antropologia, filozofia, 
historia, łacina, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
geografia, język obcy 
nowożytny, greka 
klasyczna,  
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organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 40 % waga = 5% waga = 10% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski albo 
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, filozofia, 
historia, łacina, sztuka, 
muzyka, geografia, język 
obcy nowożytny, greka 
klasyczna, ekonomia  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40% waga = 5% waga = 10% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi przedstawiony przez  
kandydata temat.  
Zagadnienia egzaminacyjne: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna. 
Ocena niedostateczna (20 pkt) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na studia. 
 
Egzamin sprawdzał będzie również stopień znajomości języka polskiego u osób, które nie legitymują 
się dokumentem potwierdzającym znajomość języka (zgodnym z wymogami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 
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podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia  
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dz. U. 2006 nr 190, poz. 1406 ze zm.). 
 

2.2 Kierunek studiów: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. 
 
I etap postępowania kwalifikacyjnego - ustalenie listy rankingowej na podstawie średniej z toku 
studiów  
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na 
procenty, gdzie 5.0 i wyższe oceny to 100% (100 punktów, 1% = 1 punkt). 
Do rozmowy dopuszczonych zostanie 160 osób z najwyższą średnią ze studiów w terminie 
czerwcowym oraz, w wypadku uruchomienia naboru uzupełniającego we wrześniu, liczba osób 
stanowiąca dwukrotność pozostałych do zapełnienia miejsc (kandydaci w II turze kwalifikowani są 
również na podstawie średniej studiów). 
 
II etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna 
 
II etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat prezentuje temat badawczy związany 
z planowaną pracą magisterską. 
Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej 
maksymalnej liczby punków. 
Ocena niedostateczna (20 pkt. lub mniej) z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata na 
studia. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego 
 
Wynik ostateczny postępowania kwalifikacyjnego to suma średniej studiów i wyników rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznych wyników.  
 
Forma egzaminu: Egzamin ustny w postaci rozmowy kwalifikacyjnej, której punkt wyjścia stanowi 
przedstawiony przez kandydata projekt pracy magisterskiej 
Zagadnienia egzaminacyjne: 1. historia kultury, 2. kultura współczesna, 3. kultura literacka, 
4. kultura teatralna i widowiska kulturowe, 5. kultura filmowa i audiowizualna. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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3. Wydział Polonistyki 
 

3.1 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, filozofia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza 
o tańcu, język grecki i 
kultura antyczna, język 
łaciński i kultura 
antyczna, geografia, 
język obcy nowożytny, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski) 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 70 %  waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, język obcy 
nowożytny, 
antropologia, filozofia, 
historia, geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
organizacja  
i zarządzanie, ekonomia, 
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psychologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 70 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język polski, język obcy 
nowożytny, filozofia, 
historia, geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
sztuka,  muzyka, 
ekonomia  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 70 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
 
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
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Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
 
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 

3.2 Kierunek studiów: filologia polska 

Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski. 
j. francuski. 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, filozofia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza 
o tańcu, język grecki i 
kultura antyczna, język 
łaciński i kultura 
antyczna, geografia, 
język obcy nowożytny, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski) 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 70 %  waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 

 
Przedmiot  
punktowany  

 
Przedmiot  
wymagany 

 
Przedmiot  
punktowany  
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Język polski 

albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, język obcy 
nowożytny, 
antropologia, filozofia, 
historia, geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 70 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, język obcy 
nowożytny, filozofia, 
historia, geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
sztuka,  muzyka, 
ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 70 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
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http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
 
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 

3.3 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz 
równorzędnym dowolnego kierunku. 
Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani 
na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą 
jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na 
dyplomie i średniej z toku studiów.  
 
Kandydaci, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą 
kwalifikowani na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu historii literatury polskiej do roku 1918, 
poetyki, kultury języka polskiego oraz gramatyki opisowej języka polskiego. Sposób oceny egzaminu: 
od 0 do 100%. Następnie punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 
10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Aby zdać 
egzamin, należy uzyskać minimalnie 6 pkt. (czyli 60%).  
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia 
progu kwalifikacyjnego. 
Następnie zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów rekrutujących się 
na studia II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

3.4 Kierunek studiów: filologia polska 
Specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
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Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz  
równorzędnym dowolnego kierunku. 
Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani 
na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą 
jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na 
dyplomie i średniej z toku studiów.  
 
Kandydaci, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą 
kwalifikowani na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu historii literatury polskiej do roku 1918, 
poetyki, kultury języka polskiego oraz gramatyki opisowej języka polskiego. Sposób oceny egzaminu: 
od 0 do 100%. Następnie punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 
10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Aby zdać 
egzamin, należy uzyskać minimalnie 6 pkt. (czyli 60%).  
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia 
progu kwalifikacyjnego. 
Następnie zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów rekrutujących się 
na studia II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

3.5 Kierunek studiów: filologia polska 

Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 
j. włoski 
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. szwedzki 
j. słowacki 
  
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, filozofia, 
historia, historia muzyki, 
historia sztuki, wiedza o 
społeczeństwie, wiedza 
o tańcu, język grecki i 
kultura antyczna, język 
łaciński i kultura 
antyczna, geografia, 
język obcy nowożytny, 
język mniejszości 
narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński), język 
mniejszości etnicznej 
(łemkowski), język 
regionalny (kaszubski) 
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P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 70 %  waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, język obcy 
nowożytny, 
antropologia, filozofia, 
historia, geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, polityka, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 70 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język polski, język obcy 
nowożytny, filozofia, 
historia, geografia, 
łacina, greka klasyczna, 
sztuka, muzyka, 
ekonomia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 70 % waga = 5 % waga = 10 % waga = 15 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
Można wskazać dwa razy ten sam przedmiot, z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3. 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
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Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
 
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
 
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 

3.6 Kierunek studiów: filologia polska 

Specjalność: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz 
równorzędnym dowolnego kierunku. 
 
Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani 
na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą 
jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na 
dyplomie i średniej z toku studiów.  
 
Kandydaci, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą 
kwalifikowani na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu historii literatury polskiej do roku 1918, 
poetyki, kultury języka polskiego oraz gramatyki opisowej języka polskiego. Sposób oceny egzaminu: 



417 
 

od 0 do 100%. Następnie punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 
10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Aby zdać 
egzamin, należy uzyskać minimalnie 6 pkt. (czyli 60%).  
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia 
progu kwalifikacyjnego. 
Następnie zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów rekrutujących się 
na studia II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie 
europejskiej i światowej”. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

3.7 Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Specjalności: logopedia ogólna; logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej). 
Do drugiego etapu (ustny sprawdzian predyspozycji) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy 
zarejestrowali się na kierunek oraz przystąpili do pierwszej części postępowania kwalifikacyjnego 
(egzamin maturalny) i uzyskali co najmniej 30% punktów w I etapie postępowania kwalifikacyjnego. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w I etapie wynosi 100. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 0 do 100 punktów. 
 
Punkty z egzaminu maturalnego i rozmowy predyspozycyjnej sumują się.  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

Etap I 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy*  
do wyboru z: 
j. angielski 
j. francuski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 
j. włoski 
j. portugalski 
j. szwedzki 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, fizyka i 
astronomia, fizyka, 
chemia, geografia, 
wiedza o 
społeczeństwie, język 
obcy do wyboru* 
(angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, 
rosyjski, włoski, 
portugalski, szwedzki, 
słowacki), wiedza o 
tańcu, filozofia, 
informatyka, historia 
muzyki, historia sztuki, 
język łaciński i kultura 
antyczna 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
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waga = 60 %  waga = 5 % waga = 15 % waga = 20 % 

* Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać. 

 
Etap II 
Forma egzaminu: ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
 
Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza 
brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. 
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna 
liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Etap I 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
Etap II 
Forma egzaminu: ustny.  
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Zagadnienia egzaminacyjne: 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
 
Kryteria oceny: 
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
 
Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza 
brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. 
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna 
liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Etap I 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia, fizyka, 
chemia, geografia, 
organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, 
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antropologia, język obcy 
nowożytny**, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
filozofia, informatyka, 
łacina, polityka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 60 % waga = 5 % waga = 15 % waga = 20 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać. 

 
Etap II 
Forma egzaminu: ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
 
 
Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza 
brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. 
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A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna 
liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

Etap I 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
biologia, historia,  fizyka, 
chemia, geografia, 
ekonomia, język obcy 
nowożytny**, sztuka, 
muzyka, filozofia, 
informatyka, łacina 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 60 % waga = 5 % waga = 15 % waga = 20 % 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać. 
 

Etap II 
 
Forma egzaminu: ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
 
Kryteria oceny: 
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
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Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza 
brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. 
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna 
liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

I etap 
 
Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego (patrz: Etap II) 
 
Etap II 
Forma egzaminu: ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
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• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
 
Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza 
brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. 
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna 
liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Etap I 
 
Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze świadectwa maturalnego.  
Maksymalna liczba punktów: 100. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Zagadnienia na egzamin z języka polskiego: 
 
Egzamin będzie obejmował treści wskazane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  
http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Z
bi%C3%B3r_zada%C5%84_J%C4%99zyk_polski.pdf 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest 
warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego (patrz: Etap II) 
 
Etap II 
 
Forma egzaminu: ustny.  
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
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Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
 
Kryteria oceny:  
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna: 
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy); 
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 

 
Kandydaci: 

 będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 

 aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 

 mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 

 mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 

 nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 

 realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 

 prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 

 mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Oznacza to, że w chwili przeprowadzania rozmowy predyspozycyjnej komisja rekrutacyjna stwierdza 
brak predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. 
A zatem: maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna 
liczba punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 

3.8 Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia oraz 
absolwentów studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu 
i procesu komunikatywnego (audiofonologii). 
 
Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na 
Uniwersytecie Warszawskim lub na kierunku filologia polska, specjalność logopedia na Uniwersytecie 
Warszawskim, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej 
i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik 
końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.  
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Kandydaci – absolwenci studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu 
i procesu komunikatywnego (audiofonologii) oraz absolwenci wszystkich studiów logopedycznych 
realizowanych na uczelniach innych niż Uniwersytet Warszawski – dodatkowo zostaną poddani 
sprawdzianowi predyspozycji, na który składają się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba 
punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
Kryteria oceny: 
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna:  
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);  
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy 
pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na 
dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma). 
 
Kandydaci: 
- będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 
- aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 
- mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 
- mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 
- nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 
- realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 
- prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 
- mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna 
i kliniczna zostanie stworzona wspólna lista rankingowa. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

1) Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kandydaci zostaną poddani sprawdzianowi predyspozycji, na który składają się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
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Maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba 
punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
Kryteria oceny: 
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna:  
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);  
- silnych (2-3) demonstracje; 
- autokontrola w lusterku. 
 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy 
pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na 
dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma). 
 
Kandydaci: 
- będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 
- aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 
- mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 
- mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 
- nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 
- realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 
- prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 
- mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
2) Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Kandydaci zostaną poddani sprawdzianowi predyspozycji, na który składają się: 
• swobodna rozmowa z kandydatem; 
• czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; 
• wymawianie wyrazów i głosek. 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100. Minimalna liczba 
punktów, równoznaczna z dyskwalifikacją kandydata, wynosi 0. 
 
Kryteria oceny: 
1. Wymowa kandydata: 
a) ocena ogólna:  
• tempo i płynność mówienia; 
• fonacja; 
• kontakt wzrokowy; 
• warunki twarzowo-zgryzowe;  
• stan uzębienia; 
• cechy regionalne i środowiskowe. 
b) ocena szczegółowa wymowy: 
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• spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm); 
• spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność); 
• spółgłosek ustnych (nosowanie); 
• samogłosek; 
• głoski [r] (rotacyzm). 
 
2. Umiejętności:  
• badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r]; 
- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);  
- silnych (2-3) demonstracje;- autokontrola w lusterku. 
 
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów 
logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy 
pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na 
dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma). 
 
Kandydaci: 
- będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych, 
- aktualnie noszący aparat ortodontyczny, 
- mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie, 
- mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny, 
- nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego, 
- realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi, 
- prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową, 
- mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym 
otrzymują 0 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 
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4. Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego  
i Bałtystyki 
 
4.1 Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Specjalność: lituanistyka i lettonistyka 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy*  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. słowacki 
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
filozofia, geografia, 
historia, historia sztuki, 
język obcy nowożytny*, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język 
mniejszości 
narodowej, język 
mniejszości etnicznej, 
język grecki i kultura 
antyczna, wiedza o 
społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 50%  waga = 5% waga = 35% waga = 10% 

*Języki w kol. 3 i 4 mogą się powtarzać. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy** 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. słowacki 
j. szwedzki 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny**, 
filozofia, geografia, 
historia, łacina, 
antropologia, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
polityka  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
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waga = 50% waga = 5% waga = 35% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy** 
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. słowacki 
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny**, 
filozofia, geografia, 
historia, łacina, sztuka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 50% waga = 5% waga = 35% waga = 10% 

*W przypadku braku języka polskiego języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
** Języki w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 

 
 

 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy*  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. słowacki 
j. szwedzki 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z: 
język obcy nowożytny*, 
filozofia, geografia, 
historia, łacina, 
antropologia, przedmiot 
z grupy „sztuka”, 
polityka, wiedza  
o społeczeństwie 

 
 

waga = 50%  waga = 5% waga = 35% waga = 10% 

*Języki w kol. 3 i 4 mogą się powtarzać. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, 
kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz  
o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

4.2 Kierunek studiów: filologia bałtycka 
Specjalność: lituanistyka i lettonistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny na dowolnym kierunku bez względu na uczelnię, w której odbywały studia. 
Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia II stopnia oczekuje się: 

 znajomości języka litewskiego na poziomie B2 i łotewskiego na poziomie A2 oraz innego języka 

obcego na poziomie B2, 

 podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, 

 podstawowej wiedzy o historii i kulturze krajów bałtyckich. 
 
Osoby te zdają egzamin pisemny składający się z 2 części: 

a. język litewski (B2) i język łotewski (A2) 

b. historia i kultura krajów bałtyckich 
 
Brani pod uwagę są kandydaci, którzy uzyskają z testu kwalifikacyjnego co najmniej 60%. 
Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie wyników egzaminu i oceny na dyplomie, 
przy czym: 

 wynik z części a) egzaminu stanowi 50% punktacji 

 wynik z części b) egzaminu stanowi 30% punktacji 

 ocena na dyplomie stanowi 20% punktacji 
 
2) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
Obowiązują takie same zasady jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Podczas egzaminu wstępnego, o którym mowa w pkt. 1) a), sprawdzana jest również znajomość 
języka polskiego. 
 
3) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Osoby z tytułem licencjata lub magistra, które uzyskały ten stopień na kierunku filologia, kulturologia 
lub kulturoznawstwo, specjalność: bałtystyka, bałtologia, lituanistyka, lettonistyka, albo na kierunku 
filologia, kulturologia lub kulturoznawstwo z udokumentowaną znajomością języka litewskiego na 
poziomie B2 i języka łotewskiego na poziomie A2 (certyfikaty znajomości języka wydane przez 
uczelnie zagraniczne, uczelnie krajowe i szkoły językowe, ocena z egzaminu potwierdzona 
suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów). W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brana 
pod uwagę średnia ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie. Oceny te są przeliczane na punkty 
(50pkt. + 50pkt.) w następujący sposób:  
a. ocena na dyplomie (maks. 50 pkt.) 
 bardzo dobra (5) – 50 pkt. 
 dobra plus (4+) – 46,5 pkt. 
 dobra (4) – 42,5 pkt. 
 dostateczna plus (3+) – 37 pkt. 
 dostateczna (3) – 30 pkt. 
b. średnia ocen ze studiów (maks. 50 pkt.) 
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(Wynik punktowy średniej oceny ze studiów  Wp = Śo x 10, gdzie Śo – średnia ocen za cały okres 
studiów kandydata). 
Osoby uprawnione do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą na własne życzenie przystąpić do 
egzaminu pisemnego opisanego w pkt. 1) a) (Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem 
uzyskanym w Polsce) w celu poprawienia wyników punktowych. Wówczas w postępowaniu 
kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminu wraz z oceną na dyplomie. 
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5.  Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 
 

5.1 Kierunek studiów: slawistyka 
Specjalności: bohemistyka; bułgarystyka; serbistyka  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki,  
j. portugalski) 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Dowolny przedmiot 
spośród zdawanych na 
maturze 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 40 %  waga = 10 % waga = 40 % waga = 10 % 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (na tym samym albo na innym poziomie). 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Dowolny przedmiot 
spośród zdawanych na 
maturze 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

waga = 40 % waga = 10 % waga = 40 % waga = 10 % 

*W przypadku braku języka polskiego. 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
 
 
 
 

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=30050000
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Dowolny przedmiot 
spośród zdawanych na 
maturze 

 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 40 % waga = 10 % waga = 40 % waga = 10 % 

*W przypadku braku języka polskiego. 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Obowiązują zasady określone w punkcie 1. 

 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauk i w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

5.2 Kierunek studiów: slawistyka 
Specjalności: bohemistyka; bułgarystyka; słowacystyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia, bądź też jednolitych studiów magisterskich.  
Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub 
południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem 
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potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed 
komisją w ISZiP). 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:  
Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia, bądź też jednolitych studiów magisterskich.  
Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub 
południowosłowiańskiego, który chce studiować, co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem 
potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed 
komisją w ISZiP). 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego 
lub drugiego stopnia, bądź też jednolitych studiów magisterskich.  
Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub 
południowosłowiańskiego, który chce studiować, co najmniej na poziomie B2 (certyfikatem 
potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem zdanym przed 
komisją w ISZiP). 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XVIII. Wydział Prawa i Administracji 
 

1.1 Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 60 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, 
język obcy do 
wyboru z*:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, 
filozofia** 
 

P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, filozofia, 
język obcy do 
wyboru z*:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, wiedza o 
społeczeństwie, 
geografia, język 
łaciński i kultura 
antyczna, 
filozofia** 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 
** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  

albo 
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, geografia, 
organizacja   
i zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
polityka, 
psychologia, 
antropologia, 
łacina, przedmiot z 
grupy "sztuka", 
język obcy 
nowożytny** 

 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, geografia, 
organizacja  i 
zarządzanie, 
ekonomia, filozofia, 
polityka, 
psychologia, 
antropologia, 
łacina, przedmiot  
z grupy "sztuka*** 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
 ** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski  

albo 
język ojczysty L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, ekonomia, 
geografia, łacina, 
filozofia, język 
obcy nowożytny** 

 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
historia, ekonomia, 
geografia, łacina, 
filozofia*** 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 15% waga = 5% waga = 10% waga = 35% waga = 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
 ** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
*** Przedmioty w kolumnach 4 i 5 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów 
zdawanych na maturze wyrażona w skali 100-
punktowej 

 
Sprawdzian predyspozycji 

 
Forma: rozmowa z członkami Wydziałowej Komisji 
Rekrutacyjnej.  
 
Kandydat proszony będzie o wypowiedź na trzy 

wybrane przez Komisję tematy, spośród 
następujących: 
1. pierwsza wojna światowa 
2. Liga Narodów 
3. totalitaryzmy 
4. światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa 
5. druga wojna światowa 
6. system ONZ 
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7. „zimna” wojna 
8. dekolonizacja 
9. upadek komunizmu  
10. integracja europejska, globalizacja  
11. wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?  
12. prawa człowieka i ich ochrona  
13. współczesne systemy rządów demokratycznych 

 parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania)  

 prezydencki (USA)  

 mieszany (V Republika Francuska)  

14. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej  
 
Wypowiedź kandydata będzie punktowana  
w przedziale od 0 do 100 punktów 

waga = 30% waga = 70% 

Kandydat, który ze sprawdzianu predyspozycji uzyska mniej niż 30 punktów, nie będzie brany pod uwagę w 

kwalifikacji.  
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu ustnego. Jego przedmiotem będzie 
historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z 
historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie 
polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. 
 
Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego: 
1. pierwsza wojna światowa 
2. Liga Narodów 
3. totalitaryzmy 
4. światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa 
5. druga wojna światowa 
6. system ONZ 
7. „zimna” wojna 
8. dekolonizacja 
9. upadek komunizmu  
10. integracja europejska, globalizacja  
11. wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?  
12. prawa człowieka i ich ochrona  
13. współczesne systemy rządów demokratycznych 

 parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania)  

 prezydencki (USA)  

 mieszany (V Republika Francuska)  
14. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej 
 
Egzamin będzie punktowany w przedziale od 0 do 100 punktów. Kandydaci z wynikiem większym 
lub równym 60 punktom, zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i będą 
przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc. 
 

1.2 Kierunek studiów: prawo 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Kandydaci z maturą 2005-2017, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB), kandydaci z Maturą 
Europejską (EB) oraz kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani na podstawie złożenia 
dokumentów w ramach limitu miejsc. 



438 
 

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu 
obliczenia punktów rekrutacyjnych: 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język polski albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 

 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język obcy nowożytny 

  
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język polski albo  
język ojczysty L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1.  Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze 
wyrażona w skali 100-punktowej  

waga = 100% 

 
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające 
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego 
do podjęcia nauki w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją 
Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2.  Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ustnego egzaminu wstępnego. Jego 
przedmiotem będzie historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego 
egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów 
państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie 
rozszerzonym. 
 
Egzamin zostanie przeprowadzony w lipcu i we wrześniu 2017 roku. Kandydaci zostaną 
poinformowani o dokładnym terminie egzaminu za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRK). 
 
Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego: 
1. pierwsza wojna światowa  
2. Liga Narodów 
3. totalitaryzmy 
4. światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa 
5. druga wojna światowa 
6. system ONZ 
7. „zimna” wojna 
8. dekolonizacja 
9. upadek komunizmu 
10. integracja europejska, globalizacja 
11. wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji? 
12. prawa człowieka i ich ochrona 
13. współczesne systemy rządów demokratycznych 
a) parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania) 
b) prezydencki (USA) 
c) mieszany (V Republika Francuska) 
14. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej 
 
Egzamin punktowany w przedziale od 0 do 100 punktów. 
Kandydaci z wynikiem pozytywnym , to jest ≥ 30 punktów, zostaną uszeregowani według malejącej 
liczby uzyskanych punktów i będą przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc. 
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1.3 Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
Kandydaci z maturą 2005-2017, kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB), kandydaci z Maturą 
Europejską (EB) oraz kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani na podstawie złożenia 
dokumentów w ramach limitu miejsc. 
 
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu 
obliczenia punktów rekrutacyjnych: 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot punktowany 

 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

Przedmiot punktowany 

 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

Przedmiot punktowany 

 
Jeden język obcy do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 50% waga = 10% Waga = 40% 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych 
 
c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język polski albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język obcy nowożytny 

  
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język polski albo  
język ojczysty L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

 
Przedmiot punktowany 

 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 

waga = 50% waga = 10% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1.  Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

 

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze 
wyrażona w skali 100-punktowej  

waga = 100% 

 
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające 
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego 
do podjęcia nauki w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją 
Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2.  Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 

 Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu ustnego. Jego przedmiotem będzie 
historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego  
z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie 
polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. 
 
Egzamin zostanie przeprowadzony w lipcu i we wrześniu 2017 roku. Kandydaci zostaną 
poinformowani o dokładnym terminie egzaminu za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRK). 
 
Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego: 
1. pierwsza wojna światowa  
2. Liga Narodów 
3. totalitaryzmy 
4. światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa 
5. druga wojna światowa 
6. system ONZ 
7. „zimna” wojna 
8. dekolonizacja 
9. upadek komunizmu 
10. integracja europejska, globalizacja 
11. wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji? 
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12. prawa człowieka i ich ochrona 
13. współczesne systemy rządów demokratycznych 
a) parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania) 
b) prezydencki (USA) 
c) mieszany (V Republika Francuska) 
14. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej 
 
Egzamin będzie punktowany w przedziale od 0 do 100 punktów. 
Kandydaci z wynikiem pozytywnym, to jest ≥  30 punktów,, zostaną uszeregowani według malejącej 
liczby uzyskanych punków i będą przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.  
 

1.4 Kierunek studiów: administracja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, 
które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku. 
 
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie 
kwalifikacyjne. 
 
Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów 
w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali 
pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup  
kandydatów i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa. 
 
Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej: 
dostateczny  - 30% 
dobry  - 85% 
bardzo dobry  - 100% 
 
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej: 
dopuszczający  - 30% 
dostateczny  - 50% 
dobry  - 75% 
bardzo dobry  - 90% 
celujący  - 100% 
 
Ulga w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja będzie premiowane  
w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 % punktów uzyskanych za ostateczny wynik studiów na 
dyplomie. 
 
Dodatkowe kryterium kwalifikacji 
 
Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci z jednakowym rezultatem 
będą umieszczeni na pozycjach niższych od obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej 
limitowi) oraz na pozycjach wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani 
w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia i będą przyjmowani 
do wyczerpania limitu miejsc. 
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b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1.  Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, zostanie przeprowadzane postępowanie 
kwalifikacyjne. Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane odpowiednio. 
 
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające 
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego 
do podjęcia nauki w języku polskim. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją 
Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2.  Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
O ile liczba kandydatów z dyplomem zagranicznym będzie większa od limitu miejsc, zostanie 
przeprowadzony pisemny egzamin wstępny. 
 
Egzamin zostanie przeprowadzony w lipcu i we wrześniu 2017 roku. Kandydaci zostaną 
poinformowani o dokładnym terminie egzaminu za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRK). 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: ogólna problematyka zarządzania sprawami publicznymi. 
 
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5. 
Wynik pozytywny egzaminu ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty: 

 5 - 100 pkt.,  

 4,5 - 90 pkt.,  

 4,0 - 75 pkt.,  

 3,5 - 50 pkt.,  

 3,0 - 30 pkt.  
Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i będą przyjmowani na 
studia do wyczerpania limitu miejsc. 
 
W razie braku konieczności zorganizowania pisemnego egzaminu wstępnego kandydaci przystępują 
do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.5 Kierunek studiów: prawo finansowe i skarbowość 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, 
które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku. 
 
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie 
kwalifikacyjne. 
Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów 
w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali 
pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup  
i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa. 
 
Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej: 
dostateczny  - 30% 
dobry  - 85% 
bardzo dobry  - 100% 
 
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej: 
dopuszczający  - 30% 
dostateczny  - 50% 
dobry  - 75% 
bardzo dobry  - 90% 
celujący  - 100% 
 
 
Ulga w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Ukończenie studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia na kierunkach: administracja, ekonomia,  
zarządzanie, finanse, rachunkowość będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym + 10 % 
punktów uzyskanych za ostateczny wynik studiów na dyplomie. 
 
Dodatkowe kryterium kwalifikacji 
 
Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci z jednakowym rezultatem 
będą umieszczeni na pozycjach niższych od obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej 
limitowi) oraz na pozycjach wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną 
uszeregowani w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów i będą przyjmowani na 
studia do wyczerpania limitu miejsc. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1.  Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla obywateli polskich posiadających dyplom uzyskany w Polsce. 
Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, będzie przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne. 
Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane odpowiednio. 
 
Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka 
polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające 
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego 
do podjęcia nauki w języku polskim. 
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W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją 
Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2.  Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
O ile liczba kandydatów z dyplomem zagranicznym będzie większa od limitu miejsc, zostanie 
przeprowadzony pisemny egzamin wstępny. 
 
Egzamin zostanie przeprowadzony w lipcu i we wrześniu 2017 roku. Kandydaci zostaną 
poinformowani o dokładnym terminie egzaminu za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji 
Kandydatów (IRK). 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: ogólna problematyka zarządzania sprawami publicznymi. 
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5. 
Wynik pozytywny ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty: 

 5 - 100 pkt.,  

 4,5 - 90 pkt.,  

 4,0 - 75 pkt.,  

 3,5 - 50 pkt.,  

 3,0 - 30 pkt.  
Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i będą przyjmowani na 
studia do wyczerpania limitu miejsc. 
 
W razie braku konieczności zorganizowania pisemnego egzaminu wstępnego kandydaci przystępują 
do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.  
Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny 
stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych 
dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną 
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata 
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.6 Kierunek studiów: Humanitarian Action (pomoc humanitarna) 
prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) w ramach konsorcjum europejskich 
uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA)  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub 
inny równoważny dokument zagraniczny i przedstawić dowód biegłości w posługiwaniu się językiem 
angielskim na poziomie C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy). Kryteria przyjęcia na studia 
obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe  
i naukowe. Doświadczenie praktyczne w zakresie pomocy humanitarnej w organizacjach i instytucjach 
rządowych, pozarządowych i międzynarodowych nie jest wymagane, ale jest atutem. 
 
Studia są częścią wspólnych studiów magisterskich NOHA. Tryb rekrutacji jest jednakowy dla 
kandydatów z dyplomem polskim i zagranicznym. 
Wszystkie wnioski o przyjęcie na studia należy składać on-line na stronie NOHA http://nohanet.org 
Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje: 

a) dyplom ukończenia studiów (poświadczona kopia), jeśli nie jest w języku angielskim, 
kandydaci proszeni są o załączenie oficjalnego tłumaczenia; 



446 
 

b) suplement do dyplomu lub akademickiego wykazu ocen (transcript of records), jeśli nie jest  
w języku angielskim, kandydaci proszeni są o załączenie oficjalnego tłumaczenia; 

c) Curriculum Vitae (wg wzoru Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae); 

d) skan ważnego paszportu (tylko strony główne); 
e) 2 listy polecające (w języku angielskim). 

 
Terminy rekrutacji: 

 15-11-2016: otwarcie procesu rekrutacyjnego. 

 15-03-2017: zakończenie procesu rekrutacyjnego. 
 

Uniwersytet Warszawski rozpatruje wnioski o przyjęcie na studia także w II turze rekrutacji, do  
31 sierpnia każdego roku. W tym przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z biurem NOHA na UW: 
noha@uw.edu.pl. 

 
Tryb rekrutacji: 
1) Konsorcjum NOHA dokonuje wstępnej preselekcji w oparciu o spełnienie wymogów formalnych 

(kompletność wniosku), a następnie przekazuje na Uniwersytet Warszawski wnioski osób, które 
zadeklarowały wybór UW jako uczelni macierzystej. 

2) Międzywydziałowa (Wydziały Prawa i Administracji oraz Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, dokonując 
oceny: 
a) kwalifikacji akademickich (0-25 pkt), 
b) znajomości języków obcych (0-10 pkt), 
c) doświadczenia zawodowego i naukowego (0-10 pkt). 
d) motywacji do podjęcia studiów (0-5 pkt). 

 
W przypadku osób ubiegających się o stypendium programu Erasmus Mundus stosowany jest 
odrębny system punktacji określony regulacjami Komisji Europejskiej. 
W oparciu o wyniki punktowe przyznane przez Komisję Rekrutacyjną sporządza się listę rankingową. 
Pierwsze 25 osób z listy zostaje zakwalifikowanych do przyjęcia do programu, podczas gdy pozostali 
trafiają na listę rezerwową. 

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
mailto:noha@uw.edu.pl
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XIX. Wydział Psychologii 
 
1.1 Kierunek studiów: psychologia 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, 
chemia, filozofia, fizyka  
i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z:  
język obcy nowożytny**, 
łacina, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, polityka, 
psychologia, ekonomia, 
antropologia, organizacja 
i zarządzanie 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20% waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny**, 
łacina, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Wobec osób z maturą zagraniczną postępowanie rekrutacyjne jest dwuczęściowe i odbywa się  
w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego oraz predyspozycyjnego egzaminu pisemnego. 
Wynik z egzaminu maturalnego jest średnią ze wszystkich egzaminów zdawanych na maturze 
(zarówno pisemnych jak i ustnych), przeliczonych na punkty procentowe proporcjonalnie do wyniku 
maksymalnego (w przypadku braku egzaminów maturalnych – średnią wszystkich ocen z ostatniej 
klasy). 
Egzamin predyspozycyjny sprawdza wiedzę z lektury w języku polskim. Kandydat może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów z testu. 
Z rekrutacji zostaną wyłączone osoby, które z egzaminu nie osiągną wyniku minimalnego 
świadczącego o podstawowej znajomości języka polskiego. Wynik minimalny ustali Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna. 
Wynik rekrutacyjny jest sumą ważoną wyników matury (waga 0,10) oraz wyników egzaminu 
pisemnego (waga 0,90). 
Na podstawie całkowitego wyniku rekrutacyjnego kandydat zostanie uwzględniony w rankingu 
wspólnie z osobami, których rekrutacja opiera się tylko na wynikach maturalnych. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Wobec osób z maturą zagraniczną postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o wyniki 
predyspozycyjnego egzaminu pisemnego. 
 
Egzamin predyspozycyjny sprawdza wiedzę z lektury w języku polskim. Kandydat może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów z testu. 
Z rekrutacji zostaną wyłączone osoby, które z egzaminu nie osiągną wyniku minimalnego 
świadczącego o podstawowej znajomości języka polskiego. Wynik minimalny ustali Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna. 
Na podstawie całkowitego wyniku rekrutacyjnego kandydat zostanie uwzględniony w rankingu 
wspólnie z osobami, których rekrutacja opiera się tylko na wynikach maturalnych. 
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1.2 Kierunek studiów: psychologia 

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 5 lat 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
język obcy nowożytny* język 
łaciński i kultura antyczna, 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
język obcy nowożytny**, 
łacina; biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 
polityka, psychologia, 
ekonomia, antropologia, 
organizacja i zarządzanie 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z:  
język obcy nowożytny**; 
łacina, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 
ekonomia  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Wobec osób z maturą zagraniczną postępowanie rekrutacyjne jest dwuczęściowe i odbywa się  
w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego oraz predyspozycyjnego egzaminu pisemnego. 
 
Wynik z egzaminu maturalnego jest średnią ze wszystkich egzaminów zdawanych na maturze 
(zarówno pisemnych jak i ustnych), przeliczonych na punkty procentowe proporcjonalnie do wyniku 
maksymalnego (w przypadku braku egzaminów maturalnych – średnią wszystkich ocen z ostatniej 
klasy). 
 
Egzamin predyspozycyjny sprawdza wiedzę z lektury w języku polskim. Kandydat może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów z testu. 
 
Z rekrutacji zostaną wyłączone osoby, które z egzaminu nie osiągną wyniku minimalnego 
świadczącego o podstawowej znajomości języka polskiego. Wynik minimalny ustali Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna. 
 
Wynik rekrutacyjny jest sumą ważoną wyników matury (waga 0,10) oraz wyników egzaminu 
pisemnego (waga 0,90). 
 
Na podstawie całkowitego wyniku rekrutacyjnego kandydat zostanie uwzględniony w rankingu 
wspólnie z osobami, których rekrutacja opiera się tylko na wynikach maturalnych. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Wobec osób z maturą zagraniczną postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o wyniki 
predyspozycyjnego egzaminu pisemnego. 
 
Egzamin predyspozycyjny sprawdza wiedzę z lektury w języku polskim. Kandydat może uzyskać 
maksymalnie 100 punktów z testu. 
 
Z rekrutacji zostaną wyłączone osoby, które z egzaminu nie osiągną wyniku minimalnego 
świadczącego o podstawowej znajomości języka polskiego. Wynik minimalny ustali Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna. 
 
Na podstawie całkowitego wyniku rekrutacyjnego kandydat zostanie uwzględniony w rankingu 
wspólnie z osobami, których rekrutacja opiera się tylko na wynikach maturalnych. 
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1.3 Kierunek studiów: psychologia (Psychology) 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku 
angielskim. 
 
Do rozmowy zostanie dopuszczonych 220 kandydatów z najlepszymi wynikami matur (nie mniejszymi 
niż 30 punktów).  
 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej 
wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Na liście osób zakwalifikowanych nie 
zostaną uwzględnieni kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali mniej niż 70% możliwej do 
uzyskania liczby punktów. 
 
ETAP I 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. włoski,  
j. hiszpański,  
j. rosyjski, 
j. portugalski, 
j. szwedzki, 
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny*, 
język łaciński i kultura 
antyczna, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka, wiedza 
o społeczeństwie 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

* Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny**, 
łacina, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 
polityka, psychologia, 
ekonomia, antropologia, 
organizacja i zarządzanie 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot  
do wyboru z:  
język obcy nowożytny** 
łacina, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, geografia, 
historia, informatyka, 
ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

waga = 20%  waga = 20% waga = 20% waga = 40% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brana jest średnia ocen ze wszystkich egzaminów 
zdawanych na maturze (zarówno pisemnych, jak i ustnych) przeliczonych na punkty procentowe 
proporcjonalnie do wyniku maksymalnego (w przypadku braku egzaminów maturalnych uwzględnia 
się średnią wszystkich ocen z ostatniej klasy). 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy zwolnieni są 
z pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego i przystępują wyłącznie do sprawdzianu 
predyspozycji.  
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ETAP II - dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji) 
 
Drugim etapem postępowania rekrutacyjnego jest punktowana rozmowa kwalifikacyjna 
przeprowadzana w języku angielskim. Dotyczy ona treści wybranej przez kandydata lektury (lista 
lektur do wyboru opublikowana zostanie na stronie studiów). Do rozmowy zostanie dopuszczonych 
220 kandydatów z najlepszymi wynikami matur. 
Rozmowa może zostać przeprowadzona w formie telekonferencji (w przypadku kandydatów 
zagranicznych).  
 
Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych aspektów:  
a) poziom zrozumienia tekstu;  
b) samodzielność myślenia;  
c) motywacja kandydata do podjęcia studiów psychologicznych.  
 
Wynik rozmowy stanowi suma średnich punktów przyznanych przez członków komisji  
w poszczególnych ocenianych aspektach.  
O zakwalifikowaniu na studia decyduje pozycja na ostatecznej liście rankingowej sporządzonej 
wyłącznie na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.  
Na liście rankingowej nie zostaną uwzględnieni kandydaci, którzy z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali 
mniej niż 70% możliwej liczby punktów. 
 

1.4 Kierunek studiów: kognitywistyka 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, 
inżyniera lub równoważny. 
Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych 
studiów lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat może wybrać tylko 
jeden sposób kwalifikacji. Kandydaci kwalifikowani są na studia w kolejności swojego miejsca na 
właściwej liście rankingowej. Limit miejsc dla danej listy może być powiększony w granicach limitu 
ogólnego, jeśli kandydaci kwalifikowani według drugiej listy nie wypełnią części przewidzianego dla 
nich limitu. 
 
Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów 
 
W wypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie ocen osiągniętych w czasie 
dotychczasowych studiów z wybranych przez kandydata przedmiotów w ogólnym wymiarze godzin 
dydaktycznych nieprzekraczającym 1200 godzin, każda ocena S uzyskana przez kandydata na 
ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie 
przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem: 

𝑃𝑅 =∑ (𝑆𝑖 − 𝑆𝑚𝑖𝑛)𝑤𝑖ℎ𝑖
𝑖

(𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛)⁄  

gdzie: 

 Smax, Smin — odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, 
np. od 2 do 5); 

 wi - waga przedmiotu (wg niżej określonych współczynników); 

 hi - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów 
potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował); 

 Si - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w wypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedną 
ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym 
roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen; 

 i - indeks przedmiotów uwzględnionych w wyliczeniu, przy czym brane pod uwagę będą 
jedynie przedmioty, które kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. 
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Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z 
przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin 
danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. Współczynnik ten 
wynosi odpowiednio dla przedmiotów: 

 z zakresu matematyki, logiki, informatyki, neuronauk: 1,75 

 z zakresu psychologii, filozofii, lingwistyki, biologii, biochemii, fizyki: 1,5  

 z zakresu chemii, medycyny: 1,0 

 inne przedmioty: 0,0 
 
W sytuacjach wątpliwych (np. czy dany kurs ze statystyki jest przedmiotem matematycznym czy 
psychologicznym) decyduje kod klasyfikacyjny kierunków kształcenia ISCED. Jeżeli chodzi  
o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. 
matematyka i psychologia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz ze współczynnikiem 
najwyższym. 
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania 
się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie 
wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów. 
 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK: 
1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym 
zajęć, potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował; 
2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierający wynik samodzielnie 
przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli 
zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od 
zera. 
 
Wzór: 

nazwa 
przedmiotu 

kod ISCED waga 
przedmiotu 

liczba 
godzin 

ocena 
(w skali od … do …) 

wynik 

      

     SUMA 

 
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego 
 
Egzamin pisemny obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Kognitywistyka, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Wymagane jest uzyskanie z 
egzaminu liczby punktów rekrutacyjnych zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się 
w ramach obowiązującego limitu, jednak nie mniejszej niż 60. Maksymalna liczba punktów 
rekrutacyjnych możliwych do zdobycia w tym trybie wynosi 100. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową 
Komisją Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XX. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
 

1. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
 

1.1 Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy* do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden język obcy* do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

* Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 (również na tym samym poziomie) 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 (również na tym samym poziomie) 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 (również na tym samym poziomie) 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy  
nowożytny* 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy  
nowożytny* 

 

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

* Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i sposobów ich 
rozwiązywania  
 

1.2 Kierunek studiów: praca socjalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 

1) Zasady kwalifikacji  
 

a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i sposobów ich 
rozwiązywania  
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

1.3 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy* do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden język obcy* do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

* Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 (również na tym samym poziomie) 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

* W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 (również na tym samym poziomie) 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy 
nowożytny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
** Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 (również na tym samym poziomie) 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy  
nowożytny* 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Język obcy  
nowożytny* 

 

waga = 70% waga = 10% waga = 15% waga = 5% 

* Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam język w kolumnie 3 i 4 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
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Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i sposobów ich 
rozwiązywania  
 

1.4 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 

1)  Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i sposobów ich 
rozwiązywania  
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

1.5 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja  
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
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b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny  
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i sposobów ich 
rozwiązywania  
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

1.6 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty w terminie określonym 
harmonogramem rekrutacji.  
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się: w pierwszej kolejności ocenę uzyskaną na 
dyplomie, a w drugiej kolejności (w przypadku zgłoszenia się większej, niż przewiduje limit, liczby 
kandydatów z tą samą oceną na dyplomie) średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną 
zaświadczeniem z właściwego dziekanatu. 
 
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru: 
Wynik kandydata = (ocena uzyskana na dyplomie x 10) + średnia ocen z całego toku studiów  
(w przypadku przekroczenia limitu miejsc). 
 
Pierwsze pozycje na liście rankingowej zajmują kandydaci z dyplomem z wyróżnieniem, a kolejne – 
kandydaci z najwyższą oceną na dyplomie. Kryterium pomocniczym w ustalaniu rankingu kandydatów 
jest średnia ocen z całego toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki  
w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są  
o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.7 Kierunek studiów: profilaktyka społeczna i resocjalizacja 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 

1.8 Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równoważny na dowolnym kierunku i złożyły wymagane dokumenty (w tym list motywacyjny)  
w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. 
Lista osób zakwalifikowanych na studia układana jest w kolejności malejącej od osoby, która uzyskała 
największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydaci mogą zdobyć następujące punkty: 

A. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10), 
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B.  za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego 
dziekanatu (= średnia ocen na dyplomie), 

C. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt.) 
D. za list motywacyjny wraz z cv (od 0 do 10 pkt.), 
E. za ukończenie studiów magisterskich (5 pkt.), 
F. za ukończenie kierunku* Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub Resocjalizacja  

z Profilaktyką Społeczną (5 pkt.).  
* chodzi wyłącznie o ukończeniu studiów na wymienionych kierunkach, nie zaś o ukończenie 
takiej specjalizacji na innym kierunku studiów 

 
Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru: 
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F 
 
UWAGA: 
List motywacyjny powinien zawierać następujące informacje: 

 motywacja podjęcia studiów na kierunku kryminologia, 

 doświadczenia Kandydata/ki w zakresie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, 
podejmowane prace społeczne i inne doświadczenia mogące być przydatne do studiowania 
kryminologii, 

 informacja na temat obronionej pracy licencjackiej/magisterskiej (tematyka pracy, 
zastosowana metodologia badawcza) albo o innym sposobie uzyskania tytułu zawodowego 
(do 1.000 znaków). 

Treść listu motywacyjnego nie może przekraczać 4.000 znaków. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym 
oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 

1.9 Kierunek studiów: kryminologia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
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2. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 
 

2.1 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: j. angielski,          
j. francuski,  
j. niemiecki,   
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski, 
j. słowacki,  
j. portugalski,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden lub dwa przedmioty do 
wyboru z: biologia, filozofia, 
geografia, historia, chemia, 
fizyka i astronomia/fizyka, 
informatyka, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie, 
język polski, język obcy 
nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
R. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 5% waga = 15% waga = po 35% 

Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie).  
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot punktowany 
 
Jeden lub dwa przedmioty do 
wyboru z: język polski, 
matematyka, biologia, 
filozofia, geografia, historia, 
chemia, fizyka, informatyka, 
ekonomia, psychologia, 
organizacja i zarządzanie, 
antropologia, język obcy 
nowożytny  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 5% waga = 15% waga = po 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam przedmiot (z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3) 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden lub dwa przedmioty do 
wyboru z: język polski, 
matematyka, biologia, 
filozofia, geografia, historia, 
chemia, fizyka, informatyka, 
ekonomia, język obcy 
nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10% waga = 5% waga = 15% waga =  po 35% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam przedmiot (z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3) 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot 
punktowany  
 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
 
Język obcy 
nowożytny 

 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden lub dwa przedmioty do 
wyboru z: język polski, 
matematyka, biologia, 
filozofia, geografia, historia, 
chemia, fizyka, informatyka, 
ekonomia, język obcy 
nowożytny, wiedza  
o społeczeństwie 

 

waga = 10% waga = 5% waga = 15% waga =  po 35% 

Kandydat może wskazać dwukrotnie ten sam przedmiot (z wyjątkiem języków w kol. 1 i 3) 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2.2 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, 
biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki) - wymagany poziom podstawowy albo 
rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

1 przedmiot wybrany 
poziom podstawowy 0,3 

poziom rozszerzony 0,5 

2 przedmiot wybrany 
poziom podstawowy 0,3 

poziom rozszerzony 0,5 

 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, 
a następnie sumowane. Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku 
poziomu podstawowego. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 

 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
nowożytny – wymagany poziom niższy (SL) albo poziom wyższy (HL). 
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 

 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

1 przedmiot wybrany 
poziom niższy SL 0,3 

poziom wyższy HL 0,5 

2 przedmiot wybrany 
poziom niższy SL 0,3 

poziom wyższy HL 0,5 

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
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Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów (odpowiednio przeliczone na punkty rekrutacyjne) 
mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane.  
Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 
100 punktów w przypadku poziomu wyższego, 60 punktów w przypadku poziomu niższego. 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. 
Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy. 
 
Sposób przeliczania punktów 
 
Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag: 
 

EGZAMIN MATURALNY 

(Część pisemna) Poziom  Waga 

1 przedmiot wybrany 
poziom podstawowy 0,3 

poziom rozszerzony 0,5 

2 przedmiot wybrany 
poziom podstawowy 0,3 

poziom rozszerzony 0,5 

 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów (odpowiednio przeliczone na punkty rekrutacyjne) 
mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane. Maksymalna liczba punktów, 
jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku 
poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch 
przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy 
nowożytny.  
 
Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów. 
 
Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki 
egzaminów maturalnych z dwóch wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im 
przyporządkowane, a następnie sumowane.  
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.  
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy. 
 
Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 

 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 
2.3 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych 
przez kandydatów w toku studiów wyższych.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy. 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2.4 Kierunek studiów: socjologia stosowana i antropologia społeczna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji  
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów aż do wyczerpania 
limitu miejsc. Jeśli zgłosi się więcej kandydatów niż limit miejsc, pod uwagę będzie brana średnia ocen 
ze studiów wyższych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy. 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 

 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XXI. Wydział Zarządzania 
 

1.1 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy do 
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język polski, j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki, 
matematyka, informatyka 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10 %  waga = 30 % waga = 30 % waga = 30 % 

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie) 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język polski, 
język obcy nowożytny, 
matematyka, 
informatyka, 
geografia, 
historia, 
filozofia, 
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, 
psychologia, 
polityka, 
antropologia, 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
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waga = 10 % waga = 30 % waga = 30 % waga = 30 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język polski, 
język obcy nowożytny, 
filozofia, 
geografia, 
historia, 
matematyka, 
informatyka, 
ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10 % waga = 30 % waga = 30 % waga = 30 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub 
egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez 
kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania wynosi 100. 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do 
dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona 
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub 
egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez 
kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania wynosi 100. 
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Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.2 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą uzyskaną w Polsce, Maturą Międzynarodową (IB) oraz Maturą 

Europejską (EB) 
 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia. W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg 
kwalifikacji. 
 
b) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do 
dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona 
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
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Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.3 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą uzyskaną w Polsce, Maturą Międzynarodową (IB) oraz Maturą 

Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia. W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg 
kwalifikacji. 
 
b) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do 
dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona 
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
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Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.4 Kierunek studiów: zarządzanie 
Specjalność: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański, 
j. włoski, j. rosyjski,  
 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka  
 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z  
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
wymagany 
 
Jeden język obcy 
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie wyższym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga = 50% waga = 20% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów 
równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce. 
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów: 
 
I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są: kandydaci posiadający 
obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka 
polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego. 
 
Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie 
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czytania i rozumienia tekstu pisanego i mówionego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w 
języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii. 
 
II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankingowe 
oblicza się jako średnia ważoną z następujących przedmiotów:    
  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 

Jeden język obcy  
do  wyboru z: 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki, 
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski 
(inny niż język 
oryginalny matury) 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka* 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden dowolny 
przedmiot do 
wyboru* (włącznie z 

matematyką, 
językiem polskim  
i językiem obcym) 
 

P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 10% waga = 10% waga=50% Waga=20% 

Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5. 
Język polski i język oryginalny matury na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie 
 
*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie 
podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do 
wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.  
 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Brak 
wyniku matury = 0 pkt. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą przyjmowani na zasadach określonych w pkt. 1. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują 
medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub 
Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe. 
Dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ulgi przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 240 
Senatu UW z dnia 21 maja 2014 (z późniejszymi zmianami). 

 
1.5 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu 
punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie 
niższy niż 30 pkt. 
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a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski, 
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski,  
j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język polski, j. angielski,  
j. francuski, j. niemiecki,  
j. hiszpański, j. włoski,  
j. rosyjski, j. portugalski,  
j. szwedzki, j. słowacki, 
matematyka, informatyka, 
geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
filozofia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10 %  waga = 30 % waga = 30 % waga = 30 % 

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie) 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język polski, 
język obcy nowożytny, 
matematyka, 
informatyka, 
geografia, 
historia, 
filozofia, 
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, 
psychologia, 
polityka, 
antropologia 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 10 % waga = 30 % waga = 30 % waga = 30 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot do wyboru z: 
język polski, 
język obcy nowożytny, 
filozofia, 
geografia, 
historia, 
matematyka, 
informatyka, 
ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10 % waga = 30 % waga = 30 % waga = 30 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub 
egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez 
kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania wynosi 100. 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do 
dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona 
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub 
egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez 
kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania wynosi 100. 
 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
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Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.6 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą uzyskaną w Polsce, Maturą Międzynarodową (IB) oraz Maturą 

Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia. W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg 
kwalifikacji. 
 
b) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do 
dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona 
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
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Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.7 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą uzyskaną w Polsce, Maturą Międzynarodową (IB) oraz Maturą 

Europejską (EB) 
 
Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia. W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg 
kwalifikacji. 
 
b) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do 
dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona 
umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z maturą uzyskaną w Polsce. 
 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
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Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.8 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego.  
Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres 
zagadnień z ekonomii, finansów i zarządzania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu 
wynosi 60. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1) a) sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1) a) sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. 
 

1.9 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  
f) końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
g) średniej z toku studiów. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
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W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek 
przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego 
zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi 
w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.10 Kierunek studiów: zarządzanie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku. 
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Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów. 
 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek 
przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego 
zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi 
w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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1.11 Kierunek studiów: International Business Program (zarządzanie międzynarodowe) 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
Studia w języku angielskim 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów, 

 rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka angielskiego. Maksymalna liczba 
punktów możliwych do zdobycia z egzaminu wynosi 5. Kandydaci mogą być zwolnieni  
z egzaminu z języka angielskiego i otrzymać maksymalną liczbę punktów z egzaminu, jeżeli 
stopień znajomości języka potwierdzony jest: 

o certyfikatami: AC, TOEFL, LCCI na poziomie zaawansowanym, egzamin na UW zaliczony 
na poziomie C, GMAT.  

o świadectwami, dyplomami lub innymi dokumentami, potwierdzającymi ukończenie szkoły 
średniej lub wyższej, w której językiem wykładowym był język angielski.  

 
Ocena końcowa z dyplomu oraz średnia z toku studiów, wyrażone w skali innej niż obowiązująca  
w Uniwersytecie Warszawskim, zostaną do niej przyrównane. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku. 
 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów, 
 
Kandydaci są zobowiązani do potwierdzenia znajomości języka angielskiego: 

o certyfikatami: AC, TOEFL, LCCI na poziomie zaawansowanym, egzamin na UW zaliczony 
na poziomie C, GMAT 
albo 

o świadectwami, dyplomami lub innymi dokumentami, potwierdzającymi ukończenie szkoły 
średniej lub wyższej, w której językiem wykładowym był język angielski.  

 
Ocena końcowa z dyplomu oraz średnia z toku studiów, wyrażone w skali innej niż obowiązująca  
w Uniwersytecie Warszawskim, zostaną do niej przyrównane. 
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1.12 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego. 
Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres 
zagadnień z ekonomii i finansów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 60. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Podczas 
egzaminu, o którym mowa w pkt. 1) a) sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Podczas 
egzaminu, o którym mowa w pkt. 1) a) sprawdzana jest również znajomość języka polskiego. 
 

1.13 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)  
Czas trwania: 2 lata 
 
Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku. 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek 
przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego 
zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi 
w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
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Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

1.14 Kierunek studiów: finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub 
dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku. 
Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:  

 końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

 średniej z toku studiów. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną 
końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą 
liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią 
arytmetyczną ocen z toku studiów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek 
przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego 
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zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi 
w języku polskim. 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka 
polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz 
formułowanie wypowiedzi w języku polskim. 
 
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki  
w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka 
polskiego. 
W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów 
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XXII. Instytut Ameryk i Europy  
 

1. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych  
 
1.1 Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna  
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały 
dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Podstawą przyjęcia na studia jest zdanie 
egzaminu wstępnego (ustnego). 
 
Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne:  
Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania z zakresu nauk społecznych w oparciu  
o podane zagadnienia. Pytania punktowane są po 15 pkt. każde, w sumie kandydat może otrzymać 
30 pkt. 
Warunkiem zdania egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 16 pkt. 
Przyjęcia na studia odbywają się w kolejności uzyskanych punktów. 
  
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
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2. Ośrodek Studiów Amerykańskich  
 

2.1 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 40 pkt. Komisja zastrzega sobie prawo do zmniejszenia minimum do 30 punktów. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
filozofia, historia, 
historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, 
geografia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 80 % Waga = 5 % 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
A1 z grupy 1* 
 

P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
organizacja  
i zarządzanie, 
ekonomia, 
geografia, 
historia, 
filozofia, 
psychologia, 
antropologia, 
polityka, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”  

 
P. niższy (SL) x 0,6  
albo  
P. wyższy (HL) x 1 
 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 80 %  Waga = 5% 

* W przypadku braku języka polskiego 
Kandydatom z j. angielskim jako językiem A1 wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli  
z łączną wagą 90% 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski albo język 
L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
filozofia, historia, 
ekonomia, geografia, 
sztuka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 80 % Waga = 5% 

* W przypadku braku języka polskiego 
Kandydatom z j. angielskim jako językiem L1 wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli  
z łączną wagą 90%. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język oryginalny matury* 

 

 
Przedmiot punktowany  
 
Matematyka 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język angielski 

 
Przedmiot punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
filozofia, historia, 
ekonomia, sztuka, 
polityka, geografia 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10 % waga = 5 % waga = 80 % waga: 5% 

* W przypadku kandydatów z j. angielskim jako językiem oryginalnym matury wynik z j. angielskiego będzie liczyć 
się dwa razy, czyli z łączną wagą 90%. 

 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen, wyliczonej ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze. Wyniki matury wyrażone będą w punktach procentowych jako 
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 
 
Kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy egzaminem certyfikacyjnym lub odpowiednim 
równoważnym dokumentem. 
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2.2 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 

Specjalność: społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 
 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen, wyliczonej ze wszystkich 
przedmiotów zdawanych na maturze. Wyniki matury wyrażone będą w punktach procentowych jako 
relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 
 
Kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy egzaminem certyfikacyjnym lub odpowiednim 
równoważnym dokumentem. 
 

2.3 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 
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Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin pisemny, który jest testem predyspozycji do studiów  
w języku angielskim. Test składa się z pytań sprawdzających rozumienie tekstu pisanego oraz 
umiejętność pracy z nim. 
 
Kandydaci muszą uzyskać co najmniej 40% ze 100 możliwych do uzyskania. Komisja OSA zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia minimum do 30%. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego 
Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe obejmujące wszystkich kandydatów. 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci III etapu Konkursu „Know America” 
organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z udziałem Ośrodka Studiów Amerykańskich. 
Osoby te przyjmowane są w pierwszej kolejności. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin pisemny, który jest testem predyspozycji do studiów  
w języku angielskim.  
Test predyspozycji do studiów w języku angielskim obejmuje pytania sprawdzające rozumienie tekstu 
pisanego oraz umiejętność pracy z nim.  
Kandydaci muszą uzyskać co najmniej 40% ze 100 możliwych do uzyskania. Komisja OSA zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia minimum do 30%. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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3. Centrum Studiów Latynoamerykańskich  
 

3.1 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 38 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy  
do wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. włoski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie, 
historia sztuki, historia 
muzyki, wiedza o tańcu, język 
łaciński i kultura antyczna, 
biologia, chemia, fizyka i 
astronomia/ fizyka, 
informatyka, język obcy 
nowożytny* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Waga = 25 % Waga = 10 % Waga = 40 % Waga = 25 % 

* inny niż wskazany w kolumnie III 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

albo  
język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 
  

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, historia, geografia, 
psychologia, antropologia, 
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, przedmiot z grupy 
„sztuka”, łacina, biologia, 
chemia, fizyka, informatyka, 
język obcy nowożytny** 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

Waga = 25 % Waga = 10 % Waga = 40 % Waga = 25 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

** inny niż wskazany w kolumnach I i III 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Przedmiot 
punktowany 
 

Jeden przedmiot do wyboru z: 
filozofia, historia, geografia, 
ekonomia, sztuka, muzyka, 
łacina, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka, język obcy 
nowożytny** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

Waga = 25 % Waga = 10 % Waga = 40 % Waga = 25 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

** inny niż wskazany w kolumnach I i III 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Przy 
przeliczaniu wyniku końcowego obowiązuje zasada - 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 
100. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. 
Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata 
do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza 
się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1. Przy 
przeliczaniu wyniku końcowego obowiązuje zasada - 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 
100. 
 
Obowiązuje również rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym 
studiowanie u osób, które nie legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka  
(zgodnym z wymogami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 
oraz ich uczestniczenia  w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dz. U. 2006 nr 190, poz. 
1406 ze zm.). 
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3.2 Kierunek studiów: studia amerykanistyczne 
Specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera 
lub równorzędny dowolnego kierunku. 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań i motywacji kandydata 
do studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów. 
Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również obejmować pytania z 
wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku egzaminu, wynosi 
100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
Kandydatów niebędących obywatelami polskimi obowiązują identyczne zasady postępowania, jak 
obywateli polskich. Uzyskanie dyplomu na uczelni zagranicznej może być uznane za równoważne 
dyplomowi wydanemu przez uczelnię w Polsce po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przez 
Radę Wydziału. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji: egzamin 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań i motywacji kandydata 
do studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów. 
Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku hiszpańskim lub angielskim. Rozmowa może również 
obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku 
egzaminu, wynosi 100 punktów. 
 
Próg kwalifikacji: 50 pkt. 
 
Egzamin sprawdzał będzie również stopień znajomości języka polskiego u osób, które nie legitymują 
się dokumentem potwierdzającym znajomość języka (zgodnym z wymogami określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia  
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, Dz. U. 2006 nr 190, poz. 1406 ze zm.). 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmują osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, 
o  specjalnościach: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, iberyjskiej, iberoamerykańskiej 
oraz kolegiów językowych języka hiszpańskiego. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie 
dostarczenia dyplomów ukończenia studiów, przy czym kandydaci na studia stacjonarne w celu 
skorzystania z ulgi muszą posiadać na dyplomie ocenę co najmniej dobrą (4). 
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Liczba miejsc przeznaczonych dla kandydatów korzystających z ulgi wynosi 25. 
 
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów korzystających z ulg, CESLA sporządzi 
ranking na podstawie ocen na dostarczonych w celu skorzystania z ulgi dyplomach. 
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XXIII. Centrum Europejskie 
 

1.1 Kierunek studiów: europeistyka – studia europejskie 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 

1)  Zasady kwalifikacji  
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, 
włoski, rosyjski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, wiedza  
o społeczeństwie, 
filozofia, historia 
muzyki, historia sztuki, 
język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, 
język obcy nowożytny, 
język polski, 
informatyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30 %  waga = 5 % waga = 25 % waga = 40 % 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, 
włoski, rosyjski 
 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, organizacja  
i zarzadzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, filozofia, 
język obcy nowożytny, 
przedmiot z grupy 
„sztuka”, informatyka, 
łacina, greka klasyczna 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  

waga = 30 %  waga = 5 % waga = 25 % waga = 40 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z: 
angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, 
włoski, rosyjski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: historia, 
geografia, ekonomia, 
filozofia, sztuka, 
muzyka, język obcy 
nowożytny, 
informatyka, łacina, 
greka klasyczna 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

waga = 30 %  waga = 5 % waga = 25  % waga = 40 % 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do wyboru z: 
angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, włoski, 
rosyjski 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
historia, geografia, wiedza  
o społeczeństwie, filozofia, 
historia muzyki, historia 
sztuki, język łaciński i kultura 
antyczna, język grecki  
i kultura antyczna, język obcy 
nowożytny, język polski, 
informatyka 

waga = 30 %  waga = 5 % waga = 25 % waga = 40 % 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 



499 
 

1.2 Kierunek studiów: europeistyka – studia europejskie 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji  
 
a)  Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.  
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów 
według następującego wzoru: 
R = 100 x S + B 
gdzie: 

R - liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia; 
S - średnia z toku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich; 
B - 45 pkt za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni.  

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 545. 
Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie 
przeliczona do skali 2-5. 
 
b)  Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym 

Dodatkowe 45 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymają absolwenci legitymujący się 
dyplomem licencjata zdobytym na kierunku europeistyka w dowolnej uczelni wyższej. 
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XXIV. Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji  
Europejskiej  
 
1. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego  
 

1.1 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego 
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 

1)  Zasady kwalifikacji 
 

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka wybranej specjalności dodatkowej (j. francuski,  
j. niemiecki) na poziomie A1+/A2. 
 

Próg kwalifikacji: 40 pkt. 
 

a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język angielski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

Przedmiot 
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy nowożytny 
(w tym także język 
angielski), 
język polski, 
historia, wiedza  
o społeczeństwie, 
geografia, 
filozofia  

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 10%  waga = 5% waga = 80% waga = 5% 

 

b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
W przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną 
ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości.  
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język angielski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy nowożytny 
(w tym także język 
angielski,  
język polski,  
historia,  
psychologia, geografia, 
filozofia, polityka 
 

P. wyższy (HL) x 1  
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waga = 10% waga = 5% waga = 80% waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język angielski 

 
 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy nowożytny 
(w tym także język 
angielski,  
język polski, historia, 
geografia, 
filozofia  

 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 10% waga = 5% waga = 80% waga = 5% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Osoby posiadające maturę zagraniczną są przyjmowane na podstawie matury (brana jest pod uwagę 
średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, które kandydat zdawał) oraz, dodatkowo, rozmowy 
kwalifikacyjnej, sprawdzającej zarówno przygotowanie językowe na poziomie co najmniej B1, jak  
i predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozmowa kwalifikacyjna 
przeprowadzana jest w języku angielskim oraz polskim.  
Liczbę punktów uzyskiwanych w postępowaniu rekrutacyjnym będzie stanowić suma punktów 
uzyskanych  za świadectwo maturalne (maksymalnie 25%) oraz egzamin ustny (maksymalnie 75%). 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.2 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka angielskiego  
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka wybranej specjalności dodatkowej (j. francuski,  
j. niemiecki) na poziomie A1+/A2. 
 
Próg kwalifikacji: 40 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 
2.  Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. 
 

2. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego 
 

2.1 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka francuskiego  
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka wybranej specjalności dodatkowej:  
j. niemieckiego - na poziomie A1; j. angielskiego – na poziomie A2. 
 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 
a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język francuski 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,   
historia, wiedza  
o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5%  waga = 5% waga = 85% waga = 5% 

W przypadku egzaminu z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym kandydat może wskazać ten przedmiot 
w punktach 3 i 4. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
W przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną 
ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości.  
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka francuskiego minimum na poziomie B1. 
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c)  Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język francuski 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny,  
historia, organizacja  
i zarządzanie, ekonomia, 
geografia, filozofia, 
psychologia, polityka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

waga = 5% waga = 5% waga = 85% waga = 5% 

* W przypadku braku języka polskiego  
Kandydat może wskazać język francuski w punktach 1, 3 i 4. 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język francuski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
historia, filozofia, geografia, 
ekonomia 

 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 5% waga = 85% waga = 5% 

* W przypadku braku języka polskiego  
Kandydat może wskazać język francuski w punktach: 1, 3 i 4. 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język francuski 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język obcy nowożytny, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie 

 

waga = 5% waga = 5% waga = 85% waga  = 5% 

Kandydat może wskazać język francuski w punktach: 1, 3 i 4 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani de przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
 

3. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego 
 

3.1 Kierunek studiów: nauczanie języków obcych 
Specjalność główna: nauczanie języka niemieckiego 
Specjalność dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka 
francuskiego lub nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka wybranej specjalności dodatkowej: 
j. francuskiego - na poziomie A1; j. angielskiego – na poziomie A2. 
 

Próg kwalifikacji: 30 pkt. 
 

a)  Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język niemiecki  
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, 
historia, wiedza  
o społeczeństwie 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5 %  waga = 5 % waga = 85 % waga = 5 % 

W przypadku egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym kandydat może powtórzyć ten 
przedmiot w punktach 3 i 4. 

 
b)  Kandydaci ze starą maturą 
 
W przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną 
ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości.  
Osoby, które nie zdawały na maturze języka niemieckiego (uwzględniony będzie wynik zarówno z 
formy pisemnej jak i z ustnej) przystępują do egzaminu z tego języka celem potwierdzenia jego 
znajomości.  
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język niemiecki 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, 
historia, geografia, 
filozofia, psychologia, 
polityka 

 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 5 % waga = 5 % waga = 85 % waga = 5 % 

*W przypadku braku języka polskiego  
Kandydat może wskazać język niemiecki w punktach: 1, 3 i 4. 

 
d)  Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język  
niemiecki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, 
historia, filozofia, 
geografia 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 5 % waga = 5 % Waga = 85 % waga = 5 % 

*W przypadku braku języka polskiego  
Kandydat może wskazać język niemiecki w punktach: 1, 3 i 4. 

 
e)  Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język niemiecki 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 

Jeden przedmiot do 
wyboru z: 
język obcy 
nowożytny, 
historia, wiedza o 
społeczeństwie 
 

waga = 5 % waga = 5 % waga = 80 % waga = 85 % 

Kandydat może wskazać język niemiecki w punktach: 1, 3 i 4 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
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rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w 
języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o 
załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją 
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
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XXV. Centrum Nauk Sądowych 
 

1.1 Kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1)  Zasady kwalifikacji 
 
O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kryminalistyka i nauki sądowe mogą 
się ubiegać osoby legitymujące się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra dowolnego kierunku 
studiów uczelni polskiej lub równoważnym tytułem uczelni zagranicznej. 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Rekrutacja składa się z dwóch etapów: 
Pierwszym etapem jest rejestracja w systemie IRK. Kandydat zapisuje się na kierunek kryminalistyka  
i nauki sądowe, wybierając specjalizację, którą chce realizować: ogólnokryminalistyczną, 
fizykochemiczną lub biologiczno-genetyczną. W czasie rejestracji w systemie IRK kandydat może 
jednocześnie zapisać się dodatkowo na jedną lub dwie specjalizacje na wypadek, gdyby wyczerpany 
został limit miejsc na specjalizacji wybranej jako preferowana, lub gdyby preferowana specjalizacja nie 
została uruchomiona. Tworzone są trzy listy rankingowe - po jednej dla każdej specjalizacji. Listy 
rankingowe dla specjalizacji powstają  na podstawie punktów otrzymanych za: 
- średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych, 
- ocenę pracy licencjackiej (lub inżynierskiej lub magisterskiej).  
W odniesieniu do kandydatów, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, bierze się pod uwagę 
ocenę z egzaminu dyplomowego. 
W ramach ścieżki P do następnego etapu jest klasyfikowanych po 40 osób na liście rankingowej dla 
każdej ze specjalizacji z najwyższym wynikiem, łącznie 120 na wszystkie specjalizacje.  
W ramach ścieżki C do następnego etapu jest klasyfikowanych po 5 osób na liście rankingowej dla 
każdej ze specjalizacji z najwyższym wynikiem, łącznie 15 na wszystkie specjalizacje.  
Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku polskim. W trakcie 
rozmowy oceniana jest: 
- motywacja kandydata do podjęcia studiów, 
- wiedza kandydata z zakresu preferowanej specjalizacji 
Jeśli kandydat wybrał więcej niż jedną specjalizację, przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej mogą być 
także zagadnienia z wybranych innych niż preferowana specjalizacji; w takim przypadku punkty za 
odpowiedzi nie będą sumowane, lecz przyporządkowane do każdej z list rankingowych dla 
specjalizacji. 
Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzone są trzy ostateczne listy rankingowe, po jednej dla każdej 
specjalizacji.  
 
Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt. tzn.:  
1. średnia ocen -  średnia ze studiów x 10 = liczba punktów, maksymalnie można uzyskać do 50 pkt. 
np. średnia ze studiów 4,5 x 10 = 45 pkt itd. 
2. ocena obronionej pracy - do 50 pkt., tj.: 
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt. 
dobra plus (4+) – 45 pkt. 
dobra (4) – 40 pkt. 
dostateczna plus (3+) – 35 pkt. 
dostateczna (3) – 30 pkt. 
3. motywacja kandydata do podjęcia studiów – 0 do 50 pkt. 
4. wiedza kandydata z zakresu wskazanej specjalizacji (wskazanych specjalizacji) – 0 do 50 pkt. 
 
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej dla każdej specjalizacji, utworzonej na podstawie 
ostatecznych wyników rekrutacji. 
Minimalna liczba osób przyjętych na każdą ze specjalizacji to 15 a maksymalna to 20, w przypadku 
uruchomienia wszystkich specjalizacji. 
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b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  dodatkowo sprawdzana jest znajomość języka polskiego. 
Kandydat powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z tej 
części rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o 
ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  dodatkowo sprawdzana jest znajomość języka polskiego. 

Kandydat powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z tej 

części rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 

Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o 

ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.  
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XXVI. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 
 
1.1 Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Próg kwalifikacji: 35 pkt. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy do wyboru z: 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 
j. włoski 
j. rosyjski 
j. portugalski 
j. szwedzki 
j. słowacki 
j. mniejszości narodowej 
(białoruski, litewski, 
ukraiński) 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka i astronomia/ fizyka, 
geografia, historia, 
informatyka,  
wiedza o społeczeństwie  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

waga = 15%  waga = 10% waga = 30% waga = 45% 

 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
  
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, organizacja i 
zarządzanie, ekonomia, 
psychologia, antropologia, 
polityka  

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 

waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka, ekonomia 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 

waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 45% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny  

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
biologia, chemia, filozofia, 
fizyka, geografia, historia, 
informatyka,  
wiedza o społeczeństwie  
 

waga = 15% waga = 10% waga = 30% waga = 45% 

 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: znajomość języka polskiego oraz zagadnień związanych z kierunkiem 
studiów (struktura i zadania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, zagadnienia 
rozwoju lokalnego i regionalnego, polityka regionalna UE i jej instrumenty) 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 
 

1.2 Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) 
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod 
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uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony). 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod 
uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, 
wiedza o społeczeństwie, język polski). 
Oceny z egzaminu dojrzałości (część ustna albo część pisemna) zostaną przeliczone na punkty 
procentowe wg przelicznika zamieszczonego w części ogólnej uchwały rekrutacyjnej. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod 
uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, 
organizacja i zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, język polski (poziom niższy 
(SL) albo wyższy (HL)). 
 
Sposób przeliczenia punktów: 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
7 pkt. = 100%  
6 pkt. = 90%  
5 pkt. = 75%  
4 pkt. = 60%  
3 pkt. = 45%  
2 pkt. = 30% 
 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod 
uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, 
filozofia, ekonomia, język polski (poziom podstawowy albo rozszerzony)). 
 
Sposób przeliczenia punktów: 
Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt. 
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób: 
9,00 - 10,00 = 100% 
8,00 - 8,95 = 90% 
7,00 - 7,95 = 75% 
6,00 - 6,95 = 60% 
5,00 - 5,95 = 45% 
4,00 - 4,95 = 30% 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod 
uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, 
język polski albo język oryginalny matury). 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
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rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Forma egzaminu: ustny 
Zagadnienia egzaminacyjne: znajomość języka polskiego oraz zagadnień związanych z kierunkiem 
studiów (struktura i zadania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, zagadnienia 
rozwoju lokalnego i regionalnego, polityka regionalna UE i jej instrumenty). 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100 
 

1.3 Kierunek studiów: samorząd terytorialny i polityka regionalna 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Studia przeznaczone są dla kandydatów z dyplomem wyższych studiów licencjackich, magisterskich, 
inżynierskich lub równoważnych. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych 
dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs 
dyplomów ukończenia studiów wyższych, kryterium oceny będzie końcowy wynik studiów - ocena na 
dyplomie. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Osoby legitymujące się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów wyższych przyjmowane są na 
podstawie egzaminu w formie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stopień znajomości języka 
polskiego i problematyki związanej z przedmiotem studiów (struktura i zadania administracji 
publicznej, w tym samorządu terytorialnego, zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego, polityka 
regionalna UE i jej instrumenty). Maksymalna ocena jaką można uzyskać z egzaminu to 5.  
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XXVII. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 
 

1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach  
nauk humanistycznych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 
(w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom) 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 3 lata lub 5 lat 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych 
oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kompetencyjnej. 
Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność 
limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych 
pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej.  
Maksymalna liczba punktów za wyniki na egzaminie maturalnym wynosi 100. 
Osoby, które po przeliczeniu punktów z egzaminów maturalnych uzyskają mniej niż 50 punktów, nie 
zostaną dopuszczone do rozmowy kompetencyjnej. 
 
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 
 

Przedmiot 
wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 
 

Przedmiot  
punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Jeden język obcy do  
wyboru z: 
j. angielski,  
j. francuski,  
j. niemiecki,  
j. hiszpański,  
j. włoski, j. rosyjski,  
j. portugalski,  
j. słowacki,  
j. szwedzki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  

Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
język łaciński i kultura antyczna, 
język grecki i kultura antyczna, 
historia, historia muzyki, historia 
sztuki, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, geografia, język 
polski, język obcy nowożytny, 
filozofia, fizyka i astronomia/ 
fizyka, chemia, biologia 

 
P. rozszerzony x 1  

waga =  40 %  waga = 5 % waga =  20 % waga = 35 % 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie) 
 

b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język A1  
z grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1  
 
 

Przedmiot  wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
łacina, greka klasyczna, historia, 
przedmiot z grupy „sztuka”, 
organizacja i zarządzanie, 
ekonomia, psychologia, 
antropologia, geografia, język 
obcy nowożytny, filozofia, 
chemia, fizyka, biologia, 
matematyka, język polski 

 
P. wyższy (HL) x 1  
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waga =  40 % waga = 5 % waga = 20 % waga = 35 % 

* W przypadku braku j. polskiego 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot 

 
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego 
(nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany 
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony 
sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku 
polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 

 
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1  
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: 
łacina, greka klasyczna, historia, 
sztuka, muzyka, ekonomia, 
geografia, język obcy nowożytny, 
filozofia, chemia, fizyka, biologia, 
matematyka, język polski 
 

P. rozszerzony x 1  
 

waga =  40 % waga = 5 % waga =  20 % waga = 35 % 

* W przypadku braku j. polskiego 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot 
 

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego 
(nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany 
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony 
sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku 
polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 
 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot  
wymagany 
 
Język oryginalny 
matury 
 

 

 
Przedmiot  
punktowany  
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy nowożytny 

 

 
Przedmiot  wymagany 
 
Jeden przedmiot do wyboru z: język 
łaciński, język grecki, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, 
wiedza o społeczeństwie,  
geografia, język obcy nowożytny, 
filozofia, chemia, fizyka, biologia, 
matematyka, język polski 
 

 

waga =  40 % waga = 5 % waga = 20 % waga = 35 % 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot 

 
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego 
(nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia  
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany 
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony 
sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku 
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polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, 
kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia. 
 

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 
Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji) 
 
Forma egzaminu: egzamin ustny 
Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza 
zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana 
jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz 
nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. 
O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez 
siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. 
Uwaga: zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego 
egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.  
Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni 
eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów 
jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań 
dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy  
z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą 
elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy 
kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy 
na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę 
przedmiotów. 
Uwaga: 

 Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego 
egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych. 

 W wyjątkowych wypadkach, kiedy ekspert nie może osobiście stawić się na rozmowę 
kompetencyjną, w trakcie sprawdzianu predyspozycji można połączyć się z ekspertem przy 
pomocy telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.  
 

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100. Na 
wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów 
maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok 
studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów 
postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej, przy czym na studia 
mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 150 punktów. 
 

1.2 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach  
nauk humanistycznych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 
 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. 
1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata lub magistra, będący absolwentami 

Kolegium MISH UW lub innych studiów MISH w Polsce przechodzą postępowanie kwalifikacyjne 
polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów. 

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) 
przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz 
rozmowy kompetencyjnej.  
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O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej 
przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. 
 
Komisja kwalifikacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni 
eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów 
jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań 
dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy  
z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują 
drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK, nie później 
jednak niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kompetencyjnej. 
 
Uwaga: 

 Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy 
dyplomowej. 

 W wyjątkowych wypadkach, kiedy ekspert nie może osobiście stawić się na rozmowę 
kompetencyjną, w trakcie sprawdzianu predyspozycji można połączyć się z ekspertem przy 
pomocy telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.  

 
3. Kandydaci wymienieni w pkt. 1 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów mogą otrzymać 

maksymalnie 70 pkt.  
 
Zasada przeliczania ocen na dyplomie studiów wyższych jest następująca: 
ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 70 punktów, 
ocena bardzo dobry – 60 punktów, 
ocena dobry plus – 50 punktów 
ocena dobry – 40 punktów, 
ocena dostateczny plus – 30 punktów 
ocena dostateczny – 20 punktów. 
 
Na pierwszy rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy 
otrzymali największą liczbę punktów z postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na 
liście rankingowej. 

 
4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz 

sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów, 
przy czym: 

 z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 35 punktów 

 ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 35 punktów. 
 
Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca: 
ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 35 punktów, 
ocena bardzo dobry – 30 punktów, 
ocena dobry plus – 25 punktów 
ocena dobry – 20 punktów, 
ocena dostateczny plus – 15 punktów 
ocena dostateczny – 10 punktów. 

 
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen na 
dyplomie oraz z rozmowy kompetencyjnej. Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może uzyskać 
maksymalnie 35 punktów. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z rozmowy kompetencyjnej daje 
zerowy wynik w punktacji łącznej. Na I rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną 
zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania 
rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. W przypadku 
osób, które nie mają potwierdzonej znajomości języka polskiego, rozmowa kompetencyjna będzie 
miała na celu także sprawdzenie znajomości tego języka.  
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XXVIII. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych (Kolegium MISMaP) 
 

1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych 
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie na kierunku psychologia, studia pierwszego stopnia 
na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, filozofia, fizyka w tym fizyka w 
trybie indywidualnym, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, gospodarka 
przestrzenna, informatyka, kognitywistyka,  matematyka, ochrona środowiska, socjologia, 
filozofia (Philosophy), specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy 
  
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 5 lat (psychologia); 3,5 roku (geologia stosowana); 3 lata (pozostałe kierunki) 
 
1) Zasady kwalifikacji 

Próg kwalifikacji: 50  pkt. 
 
Tworzy się jedną listę rankingową. Kandydaci kwalifikowani są według uzyskanej liczby punktów na 
kierunki oznaczone przez nich jako najbardziej preferowane, w ramach przewidzianych limitów miejsc. 
W przypadku wyczerpania limitu miejsc na najbardziej preferowanym przez kandydata kierunku, 
kwalifikowany jest on na kierunek, który zaznaczył na liście swoich preferencji jako drugi lub – w 
przypadku braku miejsc na tym kierunku – jako trzeci. Proces kwalifikacji trwa do wyczerpania limitów 
miejsc na poszczególnych kierunkach.  
   
a) Kandydaci z maturą 2005-2017 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Jeden język obcy do 
wyboru z:  
j. angielski,  
j. francuski,  
j. hiszpański,  
j. niemiecki,  
j. rosyjski,  
j. włoski,  
j. portugalski,  
j. szwedzki,  
j. słowacki 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, 
chemia, matematyka*, geografia,  
fizyka/ fizyka i astronomia, 
informatyka 

 
P. rozszerzony x 1  

waga = 10% waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

*Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 

 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 
b) Kandydaci ze starą maturą 

Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
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c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język A1 z 
grupy 1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 
 

P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 
 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty do wyboru z: 
biologia, chemia, matematyka**, 
geografia, fizyka, informatyka 

 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 10% waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 
 

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język L1* 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty do wyboru z: 
biologia, chemia, matematyka**, 
geografia, fizyka, informatyka 

 
P. rozszerzony x 1 
 

waga = 10% waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 

 
Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 

 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

 
 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język 
oryginalny matury* 

 
Przedmiot wymagany 
 
Matematyka 

 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, 
chemia, matematyka**, geografia,  
fizyka, informatyka 

waga = 10% waga = 20% waga = 10% waga = po 30% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Matematykę można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4) 
 

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 
muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch 
przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę. 
 

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
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języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym 
oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 

 
Kandydaci podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci, którzy 
zdali egzamin maturalny, tj. polską nową maturę.  
 
W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem matury zagranicznej, w stosunku do których 
zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzonych w trybie matury 
zagranicznej, stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. 
Zagadnienia egzaminacyjne: 
Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim oraz ogólną 
orientację w ramach dwóch przedmiotów wybranych z pięciu przedmiotów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym. Egzamin będzie prowadzony w języku polskim. 
 

1.2 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk 
ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, 
biotechnologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, geologia, geologia stosowana (rekrutacja  
w semestrze letnim), gospodarka przestrzenna, informatyka, kognitywistyka, matematyka, 
ochrona środowiska, socjologia 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 

Rekrutacja prowadzona jest przez Kolegium MISMaP. Kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK do 
Kolegium MISMaP. Kandydaci ustalają kierunek podstawowy i muszą spełnić wymagania stawiane na 
tym kierunku. 
 
O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom 
licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. 
 
1. Wymagania rekrutacyjne na kierunek podstawowy 
Kandydaci muszą spełniać wymagania rekrutacyjne określone przez jednostkę prowadzącą wybrany 
kierunek studiów. 
 
2. Wymagania rekrutacyjne dodatkowe 
Kandydaci muszą wylegitymować się 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy (prowadzonych 
przez K MISMaP 
a) Kandydaci  w celu potwierdzenia uzyskania 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy mają 
obowiązek złożenia karty przebiegu studiów w sekretariacie K MISMaP do dnia 19 czerwca. 
b) Kandydaci, którzy nie mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków innych niż podstawowy 
(prowadzonych przez Kolegium MISMaP), zdają egzamin wstępny na dowolnie wybranym kierunku, 
oprócz podstawowego, na jednym z wydziałów przeprowadzających taki egzamin (w ramach 
Kolegium MISMaP). Jeśli kandydat w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym 
uzyska ocenę negatywną, to jest skreślony z listy kandydatów. 
 
Sposób obliczania punktów 
 
Listę rankingową ustala się według wzoru: W = P + D, gdzie: 
P – liczba punktów za rekrutację na kierunku podstawowym  
D – liczba punktów za rekrutację na kierunku dodatkowym 
 
W przypadku, gdy kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie średniej ocen, S, 
ze studiów licencjackich, to P = S.   
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Jeśli kwalifikacja na kierunku podstawowym odbywała się na podstawie egzaminu i E jest oceną  
z tego egzaminu w skali od 3 do 5, to P = 0,8 · E.   
Jeśli wynik egzaminu E jest podany w postaci liczby punktów, to P = 4 · E / M, gdzie M jest 
maksymalną liczbą punktów do zdobycia. 
W przypadku kandydatów, będących absolwentami K MISMaP liczba D równa się 1.  
W pozostałych przypadkach D = 0,2 · e, gdzie e jest oceną (w skali od 3 do 5) z postępowania 
kwalifikacyjnego na kierunku dodatkowym.  
Jeśli wynik egzaminu E jest podany w postaci liczby punktów, to P = E / M, gdzie M jest maksymalną 
liczbą punktów do zdobycia. 
Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia przez K MISMaP kandydat składa wymagane 
dokumenty w wyznaczonym terminie w sekretariacie K MISMaP.  
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym  
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) prowadzona jest przez Kolegium MISMaP.  
Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.  
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) prowadzona jest przez Kolegium MISMaP.  
Zasady kwalifikacji są takie same, jak w przypadku kandydatów kwalifikowanych na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich.   
 
W przypadku kandydatów, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy lub 
umiejętności niesprawdzonych w trybie dyplomu zagranicznego stosuje się egzamin wstępny w formie 
ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim oraz 
ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów wybranych z kierunków prowadzonych w ramach 
Kolegium MISMaP. Egzamin będzie prowadzony w języku polskim. 
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XXIX. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 
 
1.1 Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

 
Próg kwalifikacji: 30 pkt. 

 
a) Kandydaci z maturą 2005 – 2017 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 
 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  

do wyboru z:  
biologia, chemia,  fizyka/ 
fizyka i astronomia, 
geografia,  
wiedza o społeczeństwie, 
informatyka, matematyka* 

 
P. podstawowy x0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = po 35% 

*Nie można wskazać dwa razy matematyki na tym samym poziomie. 

 
b) Kandydaci ze starą maturą 
 
Kwalifikacja na zasadach ogólnych. 
 
c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język obcy A1* 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  

do wyboru z:  
geografia, biologia, fizyka, 
chemia, organizacja  
i zarządzanie, ekonomia, 
historia, filozofia, 
psychologia, antropologia, 
informatyka, matematyka** 

 
P. niższy (SL) x 0,6 
albo 
P. wyższy (HL) x 1 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = po 35% 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Nie można wskazać dwa razy matematyki  
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d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język polski 
albo język ojczysty L1* 
 

P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot punktowany 
 
Matematyka** 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmiot wymagany 
 
Język obcy 
nowożytny 

 
P. podstawowy x 0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

 
Przedmioty wymagane 
 
Dwa przedmioty  

do wyboru z:  
geografia, biologia, fizyka, 
chemia, ekonomia, 
historia, filozofia, 
informatyka, matematyka** 

 
P. podstawowy x0,6 
albo 
P. rozszerzony x 1 

waga = 5% waga = 15% waga = 10% waga = po 35% 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Nie można wskazać dwa razy matematyki  

 
e) Kandydaci z maturą zagraniczną 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci z maturą zagraniczną kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby  
z polską nową maturą. 
 
W przypadku kandydatów, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy lub 
umiejętności niesprawdzalnych w trybie matury zagranicznej, stosuje się dodatkowy egzamin wstępny 
w formie ustnej. 
Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną 
orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
 

1.2 Kierunek studiów: ochrona środowiska 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 2 lata 
 
1) Zasady kwalifikacji 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych co 
najmniej pierwszego stopnia. W postępowaniu kwalifikacyjnym, bierze się pod uwagę kolejność 
ustaloną na podstawie iloczynu oceny pracy dyplomowej oraz średniej arytmetycznej ocen ze studiów 
ze współczynnikiem 1,2 dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska.    
Kandydaci, którzy nie posiadają oceny z pracy dyplomowej, podają w jej miejsce ocenę z egzaminu 
dyplomowego. 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek inny niż kierunek ukończonych studiów minimum I 
stopnia, mogą uzupełnić swoją wiedzę na odpłatnych zajęciach wyrównawczych. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich 
 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby 
z dyplomami uzyskanymi w Polsce. 
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W przypadku absolwentów studiów zagranicznych, w stosunku do których zachodzi konieczność 
sprawdzenia wiedzy i umiejętności wypowiedzi w języku polskim stosuje się rozmowę kwalifikacyjną.  
Zagadnienia egzaminacyjne: Egzamin obejmuje umiejętność wypowiedzi w języku polskim i ogólną 
orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.  
 
2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy 
 
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1. 
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XXX. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego  
i Komputerowego 
 

1.1 Kierunek studiów: inżynieria obliczeniowa 
Poziom kształcenia: drugiego stopnia  
Forma studiów: stacjonarne  
Czas trwania: 3 semestry 
 
1) Zasady kwalifikacji  

 
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce 
 
Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie: 
1. Przygotowanego samodzielnie przez kandydata listu motywacyjnego. 
2. Analizy osiągnięć kandydata udokumentowanych dyplomami ukończenia studiów inżynierskich  lub 
magisterskich i suplementami (bądź wyciągami z indeksu) oraz dodatkowymi dokumentami 
potwierdzającymi osiągnięcia kandydata. 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu 
inżyniera lub magistra. 
 
Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci kierunków studiów prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora  
i zapewniające podstawową wiedzę informatyczną, takich jak: informatyka; informatyka stosowana; 
elektronika i telekomunikacja; teleinformatyka; automatyka i robotyka; inżynieria biomedyczna; 
mechatronika; elektrotechnika; fizyka; fizyka stosowana oraz makrokierunków łączących te obszary 
wiedzy. 
 
O przyjęcie na studia mogą starać się osoby nieposiadające przygotowania informatycznego, jednak 
w tym przypadku będzie musiało ono zostać uzupełnione w trakcie I semestru studiów, na przykład 
poprzez udział w szkoleniach lub kursach nieobjętych programem studiów. Podstawowe kursy w tym 
zakresie będą oferowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego  
i Komputerowego (ICM) i udział w nich jest dla studentów bezpłatny. 
 
Na studia II stopnia mogą zarejestrować się również osoby, które nie otrzymały jeszcze dyplomu 
inżyniera lub magistra. Na koncie rejestracyjnym kandydata należy wówczas zaznaczyć rodzaj 
dyplomu, zaś numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te będzie można 
uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów. 
 
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym 
 
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. CV i list 
motywacyjny mogą być składane w języku angielskim. 
 
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej 
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości 
języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie 
rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu 
rejestracji.  
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem 
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
 


