ZASADY REKRUTACJI
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
2019/2020

Wykaz oferowanych studiów:
kierunek studiów

stopień
studiów

czas trwania
studiów w
latach

filologia, filologia angielska,

studia
studia prowadzone w języku
I stopnia
angielskim

3

formy studiów

stacjonarna
niestacjonarna

nowa matura

stara matura

(część pisemna)

(część pisemna)

język angielski, min.
80% poziom
podstawowy lub min.
egzamin
50% rozszerzony albo
kwalifikacyjny z języka
dokument
angielskiego albo
potwierdzający
dokument
znajomość języka
potwierdzający
angielskiego
znajomość języka
(w przeciwnym
angielskiego
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z języka
angielskiego)

język angielski, min.
80% poziom
podstawowy lub min.
50% rozszerzony
filologia, filologia angielska z studia
rozszerzonym językiem
I stopnia
hiszpańskim

3

stacjonarna

albo dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego
(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z języka
angielskiego)

studia
filologia, filologia
angielska z rozszerzonym
I
językiem chińskim
stopnia

3

stacjonarna

egzamin
kwalifikacyjny z języka
angielskiego albo
dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego

język angielski, min.
80% poziom
podstawowy lub
egzamin
min. 50%
kwalifikacyjny z
rozszerzony
języka angielskiego
albo dokument
albo dokument
potwierdzający
potwierdzający
znajomość języka
znajomość języka
angielskiego
angielskiego
(w przeciwnym
wypadku egzamin

kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

język angielski, min.
80% poziom
podstawowy lub
min. 50%
rozszerzony
studia
filologia, filologia
angielska z rozszerzonym
I
językiem niemieckim
stopnia

3

stacjonarna

albo dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego
(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

filologia, filologia
angielska

język angielski, min.
80% poziom
podstawowy lub
min. 50%
rozszerzony
studia

I
z rozszerzonym językiem
stopnia
japońskim

3

stacjonarna

albo dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego
(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

filologia, filologia
szwedzka

studia
I
stopnia

3

stacjonarna

- język obcy, min.
50% poziom
podstawowy lub
min. 30%
rozszerzony
albo dokument
potwierdzający
znajomość języka

egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego
albo dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego

egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego
albo dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego

egzamin
kwalifikacyjny z
języka obcego albo
dokument
potwierdzający
znajomość języka
obcego oraz
dwa najwyższe

obcego
(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka obcego) oraz

wyniki – łącznie
min. 95 pkt.

- dwa najwyższe
wyniki – łącznie
min. 95 pkt.

filologia, filologia
norweska

filologia, iberystyka

studia
I
stopnia

3

stacjonarna

4,
studia
3 przy
stacjonarna
znajomości
I
niestacjonarna
języka
stopnia
hiszpańskiego

język obcy, min.
50% poziom
podstawowy lub
min. 30%
rozszerzony albo
dokument
potwierdzający
znajomość języka
obcego
(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka obcego) oraz
dwa najwyższe
wyniki – łącznie
min. 95 pkt.

język obcy, min.
50% poziom
podstawowy lub
min. 30%
rozszerzony

egzamin
kwalifikacyjny z
języka obcego albo
dokument
potwierdzający
znajomość języka
obcego oraz
dwa najwyższe
wyniki – łącznie
min. 95 pkt.

egzamin
kwalifikacyjny z
języka obcego albo
dokument
potwierdzający
znajomość języka
obcego

studia
filologia, italianistyka

filologia, filologia
angielska,
studia prowadzone w
języku angielskim

filologia,
skandynawistyka

dziennikarstwo i
komunikacja społeczna

dziennikarstwo i
komunikacja społeczna

dziennikarstwo i
komunikacja społeczna,
we współpracy z
Macromedia University
of Applied Sciences –

I
stopnia

3

studia
II
stopnia

2

niestacjonarna

stacjonarna
niestacjonarna

2

studia
I
stopnia

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów i poziomu
znajomości języka
angielskiego

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów i poziomu
znajomości języka
szwedzkiego lub
norweskiego

(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka szwedzkiego
lub norweskiego)

(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka szwedzkiego
lub norweskiego)

3

stacjonarna
niestacjonarna

wstęp wolny

wstęp wolny

niestacjonarna

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

- przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów,

- przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów,

- CV,

- CV,

niestacjonarna

2

studia
II
stopnia

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów i poziomu
znajomości języka
angielskiego

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów i poziomu
znajomości języka
szwedzkiego lub
norweskiego

studia
II
stopnia

egzamin
kwalifikacyjny z
języka obcego albo
dokument
potwierdzający
znajomość języka
obcego

(w przeciwnym
(w przeciwnym
wypadku egzamin
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
kwalifikacyjny z
języka angielskiego) języka angielskiego)

studia
II
stopnia

język obcy, min.
50% poziom
podstawowy lub
min. 30%
rozszerzony

2

stacjonarna

Macromedia GmbH
(„Media and Society”)
studia prowadzone w
języku angielskim

socjologia,

studia

studia prowadzone w
języku angielskim

II
stopnia

2

stacjonarna

- dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego

- dokument
potwierdzający
znajomość języka
angielskiego

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów;
dokumentacja
poziomu znajomości
języka angielskiego

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów;
dokumentacja
poziomu
znajomości języka
angielskiego

(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

studia
kulturoznawstwo

I
stopnia

stacjonarna
niestacjonarna

wstęp wolny

wstęp wolny

2

niestacjonarna

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

3

stacjonarna

wstęp wolny

wstęp wolny

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów;

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów;

3

studia
kulturoznawstwo

studia azjatyckie: Chiny i
Azja Wschodnia

II
stopnia

(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

studia
I
stopnia

zarządzanie zasobami
ludzkimi

II
stopnia

2

niestacjonarna

zarządzanie i
przywództwo

studia

3

niestacjonarna

wstęp wolny

wstęp wolny

3

stacjonarna

przedstawiona
dokumentacja
poziomu znajomości
języka angielskiego

przedstawiona
dokumentacja
poziomu
znajomości języka
angielskiego

zarządzanie i
przywództwo,
studia prowadzone w
języku angielskim

I
stopnia
studia
I
stopnia

(w przeciwnym
wypadku egzamin

(w przeciwnym

zarządzanie i
przywództwo

zarządzanie i
przywództwo,
studia prowadzone w
języku angielskim

studia

wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

2

niestacjonarna

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów

2

stacjonarna

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów
przedstawiona
dokumentacja
poziomu znajomości
języka angielskiego

przedstawiona
dokumentacja
ukończonych
studiów
przedstawiona
dokumentacja
poziomu
znajomości języka
angielskiego

II
stopnia

studia
II
stopnia

kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

(w przeciwnym
wypadku egzamin
kwalifikacyjny z
języka angielskiego)

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, filologia angielska i filologia angielska
z drugim językiem obcym, studia I stopnia dla kandydatów ze “starą maturą” - zakres i
termin
Kandydaci na filologię angielską muszą udokumentować znajomość języka angielskiego:
•
•

posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
lub przystąpić do egzaminu z języka angielskiego w Uniwersytecie SWPS

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części:
Reading – test wyboru i/lub kilka pytań otwartych sprawdzających zrozumienie tekstu
Grammar & Vocabulary – testy wyboru, wypełnianie luk, itp.
Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych, 250-350 słów
Terminy egzaminów:
•
•

16.07.2019, godz. 12.00
17.09.2019, godz. 12.00

Dla

kandydatów

z

maturą

międzynarodową

(International

Baccalaureate):

Kandydaci będący obywatelami polskimi, legitymujący się zagranicznymi dokumentami
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się Maturą Międzynarodową (International
Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie. W przypadku braku udokumentowanej
znajomości języka angielskiego, kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z
języka
angielskiego
Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, Filologia norweska i filologia
szwedzka, studia I stopnia dla kandydatów ze “starą maturą” - zakres i termin
Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego:
•
•

posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego
lub przystąpić do egzaminu z języka obcego w Uniwersytecie SWPS

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części:
•

Reading – test wyboru i/lub kilka pytań otwartych sprawdzających zrozumienie
tekstu

•

Grammar & Vocabulary – testy wyboru, wypełnianie luk, itp.

•

Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych, 250-350
słów

Terminy egzaminów:
z języka włoskiego:
•
•

06.07.2019 godz. 10:00
07.09.2019 godz. 10:00

z języka angielskiego:
•
•

16.07.2019, godz. 12.00
17.09.2019, godz. 12.00

z języka hiszpańskiego:
•
•

06.07.2019 godz. 9:00
07.09.2019 godz. 9:00

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, Iberystyka i Italianistyka, studia I
stopnia dla kandydatów ze “starą maturą” - zakres i termin

Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego:
•
•

posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego
lub przystąpić do egzaminu z języka obcego w Uniwersytecie SWPS

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części:
•
•
•

Reading – test wyboru i/lub kilka pytań otwartych sprawdzających zrozumienie
tekstu
Grammar & Vocabulary – testy wyboru, wypełnianie luk, itp.
Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych, 250-350
słów

Terminy egzaminów:
z języka włoskiego:
•
•

06.07.2019 godz. 10:00
07.09.2019 godz. 10:00

z języka hiszpańskiego:
•
•

06.07.2019 godz. 9:00
07.09.2019 godz. 9:00

z języka angielskiego:
•
•

16.07.2019, godz. 12.00
17.09.2019, godz. 12.00

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Media and society, studia II stopnia
Kandydaci z potwierdzoną znajomością angielskiego:
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na dowolnym kierunku oraz
potwierdzoną znajomością języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku braku
dokumentacji potwierdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie B2 kandydat
przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Przed rozpoczęciem nauki na Uniwersytecie
Macromedia na drugim roku studiów, kandydat musi mieć potwierdzoną znajomość języka

na poziomie B2 certfikatem TOEFL iBT (min. 72 na 120 p.) lub IELTS (min. 6.0) lub
równoważny.

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, filologia angielska i skandynawistyka,
studia II stopnia
Kandydaci z potwierdzoną znajomością angielskiego:
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów z
potwierdzoną znajomością języka angielskiego na poziomie C1 przyjmowani bez egzaminów
na filologię angielską.
Za dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 uznaje się:
dyplom licencjata filologii angielskiej, certyfikat językowy (poziom C1) wydany przez
uprawnione instytucje szkolnictwa wyższego, certyfikat zagraniczny;
Kandydaci bez potwierdzonej znajomości angielskiego:
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów bez
potwierdzonej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 zobowiązani są do
przystąpienia do dwuczęściowego egzaminu wstępnego składającego się z:
•

egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie C1 (według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ). Egzamin składa się z trzech części:
Reading – test wyboru i/lub kilka pytań otwartych sprawdzających zrozumienie tekstu
Grammar & Vocabulary – testy wyboru, wypełnianie luk, itp.
Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych, 250-350
słów

Czas trwania egzaminu 90 min.
•

egzaminu ustnego sprawdzającego umiejętność wypowiedzi kandydata na wybrany
temat, a także umiejętność swobodnego prowadzenia rozmowy w języku angielskim.

Czas trwania egzaminu ok. 15 minut.
Zakres tematyczny materiału na egzamin ustny:
językoznawstwo lub kultura i literatura
W przypadku wybrania specjalizacji tłumaczeniowej lub specjalizacji nauczycielskiej przez
cudzoziemca – wymagana jest znajomość języka polskiego.

Terminy:
•
•

16.07.2019, godz. 12.00
17.09.2019, godz. 12.00

Kandydaci z potwierdzoną znajomością szwedzkiego/norweskiego:
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów z
potwierdzoną znajomością języka norweskiego albo szwedzkiego na poziomie B2 lub
wyższym przyjmowani są bez egzaminów na skandynawistykę. Kandydaci legitymujący się
dyplomem kierunku innego niż filologia muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną.
Za dokument potwierdzający wymaganą znajomość języka szwedzkiego na poziomie B2 lub
wyższym uznaje się dyplom licencjata filologii szwedzkiej pierwszego stopnia z Uniwersytetu
SWPS lub innej polskiej lub zagranicznej uczelni, a także Kandidatexamen szwedzkiej uczelni
lub Bachelorgrad norweskiej uczelni lub certyfikat językowy (poziom B2 lub wyższy) wydany
przez uprawnione instytucje szkolnictwa wyższego, certyfikat zagraniczny;
Jeśli kandydat posiada powyższy dokument będzie przyjęty bez egzaminu wstępnego z języka
szwedzkiego/norweskiego.
Kandydaci bez potwierdzonej znajomości szwedzkiego/norweskiego:
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów bez
potwierdzonej znajomości języka szwedzkiego/norweskiego na poziomie B2 lub wyższym
zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego z języka szwedzkiego/norweskiego
na poziomie B2 składającego się z dwóch etapów:
•
•

rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, słownictwa i gramatyki, pisania,
konwersacji i oceny fonetyki.
rozmowy z opiekunami programu literaturoznawczego, językoznawczego i
kulturoznawczego.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku innego niż filologia zobowiązani są do
przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim z następujących dziedzin:
językoznawstwo albo literatura i kultura (przed egzaminem kandydat otrzyma listę
zagadnień z wybranej dziedziny).
Od kandydatów z zagranicy wymagana jest dodatkowo udokumentowana znajomość języka
polskiego
na
poziomie
B2.
Terminy:

z języka szwedzkiego:
•
•

03.07.2019, godz. 12.00
03.09.2019, godz. 12.00

z języka norweskiego:
•

11.06.2019, godz. 08:30

Zasady przeliczania punktów:

1. Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty
kwalifikacyjne według reguły:
a.
1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
b.
1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
kwalifikacyjnego;
c.
1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty
kwalifikacyjne;
d.
zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest
równoznaczny z najwyższym wynikiem odpowiednio do wybranego poziomu.
2.
Wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący
sposób:
a.

przy skali ocen od 2 do 5:

ocena punkty kwalifikacyjne
3

40

4

70

5

100

b. przy skali ocen od 1 do 6:

ocena punkty kwalifikacyjne

2

20

3

30

4

60

5

80

6

100

3.
Kandydaci posiadający zdaną maturę międzynarodową lub maturę europejską
przyjmowani są na zasadach wstępu wolnego
4.
Wyniki matury zagranicznej, w przypadku gdy wstęp na studia nie jest wolny,
przeliczane są na punkty kwalifikacyjne proporcjonalnie do nowej matury na poziomie
podstawowym przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania matury
zagranicznej. .

