Zasady rekrutacji
Studia I stopnia
Studia jednolite magisterskie
Psychologia
Dla kandydatów z nową maturą
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: dwa dowolne przedmioty
zdawane na maturze w części pisemnej
Próg kwalifikacyjny - 95 pkt.
Wyniki procentowe wpisane na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty
kwalifikacyjne w sposób następujący:
poziom podstawowy - 1% = 1 pkt
poziom rozszerzony - 1% = 1,5 pkt
Punkty procentowe wpisane na świadectwie maturalnym ZE SZKÓŁ LUB ODDZIAŁÓW
DWUJĘZYCZNYCH przeliczamy w sposób następujący: 1% = 2 pkt

Dla kandydatów ze „starą” maturą
Oceny na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w sposób
następujący:
Ocena
2
3
4
5
6

Skala od 1 do 6
20
40
60
80
100

Próg kwalifikacyjny - 80 pkt.

Skala od 2 do 5
40
70
100
-

Iberystyka, Italianistyka, Filologia szwedzka, Filologia norweska
Dla kandydatów z nową maturą
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: wynik z egzaminu
maturalnego z języka obcego w części pisemnej: minimum 30% na poziomie rozszerzonym
lub minimum 50% na poziomie podstawowym

Dla kandydatów ze „starą maturą” i maturą zagraniczną
Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego:



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

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >>
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:



2 lipca 2016 r.
10 września 2016 r.

z języka angielskiego:
 27 czerwca 2016 r.
 19 września 2016 r.
z języka hiszpańskiego:
 18 lipca 2016 r.
 19 września 2016 r.

Filologia angielska
Dla kandydatów z nową maturą
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: wynik z egzaminu
maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej: minimum 50% na poziomie
rozszerzonym lub minimum 80% na poziomie podstawowym

Dla kandydatów ze „starą maturą” i maturą zagraniczną
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 SWPS

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >>
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

Termin egzaminu:



27 czerwca 2016r.
19 września 2016r.

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.

Psychology
Dla kandydatów z nową maturą
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: wynik z egzaminu
maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej: minimum 60% na poziomie
rozszerzonym lub minimum 90% na poziomie podstawowym
Wyniki procentowe wpisane na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty
kwalifikacyjne w sposób następujący:
poziom podstawowy – 1% = 1 pkt
poziom rozszerzony – 1% = 1,5 pkt
Punkty procentowe wpisane na świadectwie maturalnym ZE SZKÓŁ LUB ODDZIAŁÓW
DWUJĘZYCZNYCH przeliczamy w sposób następujący: 1% = 2 pkt

Dla kandydatów ze „starą” maturą i maturą zagraniczną
Kandydaci na psychologię w języku angielskim muszą udokumentować znajomość języka
angielskiego:



posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
lub przystąpić do egzaminu z języka angielskiego w SWPS (termin egzaminu zostanie
ustalony indywidualnie po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów)

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka angielskiego >>

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.

Bezpieczeństwo wewnętrzne; Badania i rozwój w biznesie;
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Kultura współczesna;
Pisanie kreatywne; Prawo; Prawo w biznesie,
Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia,
School of Ideas. Sztuka innowacji; Zarządzanie i przywództwo

Dla kandydatów z nową i „starą” maturą
Podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z dwóch
dowolnie wybranych przedmiotów w części pisemnej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

