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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY  

Filologia klasyczna 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot 
z najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Mediteranistyka 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot  
z najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 298 
Senatu UŚ z dnia 28 czerwca 2022 r. 
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• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Filologia klasyczna 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 
Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Filologia polska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 
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Filologia polska 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 
W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, 
z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi 
wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – 
por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie 
przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty ECTS 
i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub konieczności 
ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego porządku 
realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych uczelniach.  
W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest zobowiązany do 
wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Sztuka pisania 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 
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Twórcze pisanie i marketing wydawniczy  

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny uzyskany na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Logopedia  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Etap I: 
Sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela — logopedy polegający na 
ewaluacji zdolności prezentowania normatywnego wzorca artykulacji oraz odpowiedniej sprawności 
komunikacyjnej.  
Sprawdzian oceniany jest punktowo: od 0 do 100 punktów. Pozytywny wynik ze sprawdzianu to 
uzyskanie przez kandydata minimum 50 punktów.  
Otrzymanie przez kandydata mniej niż 50 punktów oraz nieobecność na sprawdzianie dyskwalifikuje 
kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego. 

Etap II: 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 
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Logopedia 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata na kierunku 
logopedia.  
Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 
 

 
 

Komunikacja promocyjna i kryzysowa 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Komunikacja promocyjna i kryzysowa 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk 
ekonomicznych lub sztuki.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 
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Komunikacja cyfrowa 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Międzynarodowe studia polskie 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 
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• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• W przypadku braku języka polskiego na maturach zagranicznych, pod uwagę będzie brany język 
urzędowy kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie 
na studia wyższe. 

• Kandydat — cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka 
polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, 
poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury 
Polskiej UŚ. 

 

Międzynarodowe studia polskie 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych lub nauk społecznych. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

Kandydat — cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka 
polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną 
certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. 

 

Architektura informacji 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Matematyka 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 
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Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot 
z najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny uzyskany na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 
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waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny uzyskany na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Kulturoznawstwo  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 
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• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Kulturoznawstwo  

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Kulturoznawstwo  

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Kulturoznawstwo  

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 
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Kultury mediów  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Kultury mediów  

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Kultury mediów  

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 
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• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.  

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Kultury mediów 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Historia sztuki 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Wynik egzaminu z historii sztuki na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez 1. 
Wynik egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez 2. 

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 
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• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Historia sztuki 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język polski Język obcy nowożytny Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Wynik egzaminu z historii sztuki na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez 1. 
Wynik egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez 2. 

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Historia  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden przedmiot do wyboru 
spośród: historia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia 

Język polski Język obcy nowożytny 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
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Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Turystyka historyczna  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden przedmiot do wyboru 
spośród: historia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia 

Język polski Język obcy nowożytny 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały.  

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Historia 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

Od kandydatów, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na studia historyczne, na specjalność 
nauczycielską, wymaga się ukończenie studiów pierwszego stopnia na tej specjalności.  
W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, 
z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi 
wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – 
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por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie 
przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty ECTS 
i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub konieczności 
ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego porządku 
realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych uczelniach.  
W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest zobowiązany do 
wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Środkowoeuropejskie Studia Historycznie 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystrici i Ostravska Univerzita w 
Ostrave. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych. 
Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Filozofia 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 
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Filozofia 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Filozofia 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Filozofia 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 
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Kognitywistyka  

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Kognitywistyka 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Kognitywistyka  

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 
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• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Kognitywistyka 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Doradztwo filozoficzne i coaching 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 
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Doradztwo filozoficzne i coaching 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

 

Doradztwo filozoficzne i coaching 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

Język obcy nowożytny Język polski 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

 

Doradztwo filozoficzne i coaching 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny na dowolnym kierunku. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 
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Filologia angielska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Specjalności: 
• język biznesu, 
• kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, 
• kultura-media-translacja, 
• nauczycielska z językiem niemieckim, 
• projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania 

(SPRINT-WRITE), 
• tłumaczeniowa z językiem arabskim, 
• tłumaczeniowa z językiem chińskim, 
• tłumaczeniowa z językiem japońskim, 
• tłumaczeniowa z językiem niemieckim, 
• tłumaczeniowa z językiem koreańskim. 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język angielski Język polski Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat może wskazać maksymalnie dwie specjalności, 
którymi jest zainteresowany, w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie 
specjalności nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na daną specjalność. Uchwalony 
limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. 
Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział 
odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które 
uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby które 
uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne 
miejsca). 
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• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej.  

 

Filologia angielska 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Specjalności: 
• amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji; American and 

Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy - studia w języku 
angielskim 

• język biznesu, 
• kultura-media-translacja, 
• nauczycielska,  
• tłumaczeniowa.  

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska lub 
lingwistyka stosowana lub na kierunku filologia, gdzie językiem wiodącym był język angielski. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na 
etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata 
na wybraną specjalność. Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na 
poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona 
zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych 
na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają 
pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną 
przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca), z zastrzeżeniem, że o przyjęcie 
na specjalność: tłumaczeniową — mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na kierunku filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem drugim: 
arabskim, chińskim, koreańskim, niemieckim lub japońskim albo filologia, specjalność: angielska 
lub lingwistyka stosowana albo kierunku filologia specjalność: języki stosowane, gdzie językiem 
wiodącym był język angielski i posiadają udokumentowaną znajomość języka drugiego 
(arabskiego, chińskiego, koreańskiego, niemieckiego lub japońskiego) na poziomie 
odpowiadającym co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

• Zastrzega się również, że — o przyjęcie na specjalność: nauczycielską, mogą ubiegać się 
wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia angielska lub 
filologia specjalność: angielska. Pełne uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela 
otrzymuje bowiem absolwent studiów II stopnia, który — zrealizował zakresy tematyczne, w 
zakresie nauczania przedmiotu w szkole podstawowej — w Uniwersytecie Śląskim na studiach I 
stopnia i ponadpodstawowej — w Uniwersytecie Śląskim na studiach II stopnia. Absolwenci 
studiów I stopnia innej specjalności niż nauczycielska, zobowiązani będą do uzupełnienia różnic 
programowych w trakcie trwania studiów II stopnia.  

W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, 
z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi 
wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – 
por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie 
przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty 
ECTS i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub 
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konieczności ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego 
porządku realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych 
uczelniach.  
W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest 
zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 

Filologia angielska 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Specjalności: 
• język biznesu, 
• kultura-media-translacja, 
• nauczycielska,  
• tłumaczeniowa. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska lub 
lingwistyka stosowana lub na kierunku filologia, gdzie językiem wiodącym był język angielski. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na 
etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata 
na wybraną specjalność. Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na 
poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona 
zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych 
na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają 
pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną 
przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca), z zastrzeżeniem, że o przyjęcie 
na specjalność: nauczycielską — mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli 
studia I stopnia na kierunku filologia angielska lub filologia specjalność: angielska. Pełne 
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymuje bowiem absolwent studiów 
II stopnia, który — zrealizował zakresy tematyczne, w zakresie nauczania przedmiotu w szkole 
podstawowej — w Uniwersytecie Śląskim na studiach I stopnia i ponadpodstawowej — w 
Uniwersytecie Śląskim studiach II stopnia. Absolwenci studiów I stopnia innej specjalności niż 
nauczycielska, zobowiązani będą do uzupełnienia różnic programowych w trakcie trwania 
studiów II stopnia.  

W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, 
z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi 
wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – 
por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie 
przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty 
ECTS i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub 
konieczności ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego 
porządku realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych 
uczelniach.  
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W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest 
zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 
 

Filologia germańska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Specjalności: 
• język niemiecki — komunikacja interkulturowa w biznesie, 
• język niemiecki od podstaw, 
• język szwedzki, 
• nauczycielska, 
• tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych. 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język obcy nowożytny Język polski Jeden dowolny przedmiot 
z najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia germańska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat może wskazać maksymalnie dwie specjalności, 
którymi jest zainteresowany, w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie 
specjalności nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na daną specjalność. Uchwalony 
limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. 
Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział 
odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia germańska (tzn. osoby, 
które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby 
które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały 
wolne miejsca),  z zastrzeżeniem że na specjalności: język niemiecki — komunikacja 
interkulturowa w biznesie, tłumaczeniowa w zakresie języków obcych oraz nauczycielska 
— wymagana jest znajomość języka niemieckiego. 
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• Na specjalności: język niemiecki od podstaw oraz język szwedzki — znajomość języka 
niemieckiego nie jest wymagana. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

Matura zagraniczna (sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, określa 
właściwy załącznik do uchwały Senatu). 
W przypadku kandydatów — obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub 
cudzoziemców – którzy: 
• nie posiadają na świadectwie dojrzałości oceny z języka polskiego — uwzględnia się, zamiast 

oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał 
dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Wynik uzyskany w ramach 
matury przeliczony zostanie według zasad określonych dla przeliczania ocen ze świadectw 
uzyskanych za granicą, dla poziomu rozszerzonego wg „nowej matury”; 

• posiadają świadectwo dojrzałości obejmujące wynik z języka obcego nowożytnego — wynik 
uzyskany w ramach matury przeliczony zostanie według zasad określonych dla przeliczania ocen 
ze świadectw uzyskanych za granicą, dla poziomu rozszerzonego wg „nowej matury”; 

• posiadają świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje wyniku z języka obcego nowożytnego 
— dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego. Egzamin 
w formie pisemnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu z języka 
nowożytnego, na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminu wyrażone w procentach, w skali od 
30% do 100% zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie z zasadami jak dla kandydatów 
z „nową maturą”. 

• Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są ponadto, do przedstawienia certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 
wydanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego. W przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 
kandydaci cudzoziemcy przystępują do egzaminu z języka polskiego. 

 

Filologia germańska 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Specjalności: 
• nauczycielska, 
• studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim, 
• tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunku filologia germańska, języki stosowane – język niemiecki.  

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia germańska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na 
etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata 
na wybraną specjalność. Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na 
poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona 
zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych 
na kierunek filologia germańska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają 
pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną 
przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca), z zastrzeżeniem, że na 



Wydział Humanistyczny 
Rok akademicki 2023/2024 Kryteria kwalifikacji Załącznik 1 
 

25 
 

specjalność: studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim — wymagana 
jest znajomość języka szwedzkiego lub języka niemieckiego. 

• Zastrzega się również, że o przyjęcie na specjalność: nauczycielską — mogą ubiegać się 
wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku filologia germańska. Pełne 
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela otrzymuje bowiem absolwent studiów II 
stopnia, który — zrealizował zakresy tematyczne, w zakresie nauczania przedmiotu w szkole 
podstawowej — w Uniwersytecie Śląskim na studiach I stopnia i ponadpodstawowej — w 
Uniwersytecie Śląskim na studia II stopnia. Absolwenci studiów I stopnia innej specjalności niż 
nauczycielska, zobowiązani będą do uzupełnienia różnic programowych w trakcie trwania 
studiów II stopnia. 

• W przypadku osób zakwalifikowanych na studia II stopnia o specjalności nauczycielskiej, 
z udokumentowanym częściowym przygotowaniem pedagogicznym (zgodnym z ministerialnymi 
wytycznymi dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – 
por. rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r., t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 890), zostanie 
przeprowadzona weryfikacja tego przygotowania (zaliczone moduły, efekty uczenia się, punkty 
ECTS i liczba zrealizowanych godzin) pod kątem wyeliminowania różnic programowych lub 
konieczności ich uzupełnienia. Różnice owe mogą wynikać z dopuszczalnego odmiennego 
porządku realizacji  nauczycielskich efektów uczenia się dla danego kierunku w różnych 
uczelniach.  
W przypadku konieczności uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, student jest 
zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 

Filologia romańska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Specjalności:  
• język francuski z programem tłumaczeniowym; 
• język włoski z programem tłumaczeniowym; 
• język hiszpański z programem tłumaczeniowym; 
• język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej; 
• języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym;  
• języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym. 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język obcy nowożytny Język polski Jeden dowolny przedmiot 
z najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
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Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia romańska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat może wskazać maksymalnie dwie specjalności, 
którymi jest zainteresowany, w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie 
specjalności nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na daną specjalność. Uchwalony 
limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. 
Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział 
odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia romańska (tzn. osoby, które 
uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby które 
uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne 
miejsca), z zastrzeżeniem, że na specjalności: języki stosowane: język francuski i język 
angielski z programem tłumaczeniowym oraz języki stosowane: język włoski i język 
angielski z programem tłumaczeniowym — wymagana jest znajomość języka 
angielskiego. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 

Filologia romańska 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Specjalności:  
• język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego 

komputerowo; 
• język włoski z programem tłumaczeniowym; 
• język hiszpański z programem tłumaczeniowym; 
• język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej; 
• języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z 

językiem biznesu; 
• języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z 

językiem biznesu. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunku filologia romańska, którzy zamierzają kontynuować specjalność z tym 
samym językiem kierunkowym oraz na dowolnym kierunku.  

Kryterium kwalifikacji: dla absolwentów 
studiów wyższych w zakresie filologii 
romańskiej, którzy zamierzają kontynuować 
specjalność z tym samym językiem 
kierunkowym  

Kryterium kwalifikacji: dla absolwentów 
innych kierunków 

Elementy kwalifikacji brane pod uwagę:  Elementy kwalifikacji brane pod uwagę:  
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• ocena uzyskana na dyplomie ukończenia 
studiów — przeliczana na punkty — max 70 
pkt. 

• średnia ocen ze studiów — przeliczana na 
pkt. — max 30 pkt. 

Sposób przeliczania oceny na dyplomie 
ukończenia studiów:  
ocena 5 – 70 pkt.  
ocena 4+ – 60 pkt.  
ocena 4 – 50 pkt.  
ocena 3+ – 40 pkt.  
ocena 3 – 30 pkt. 
Sposób przeliczania średniej ze studiów:  
5,00 – 4,51 — 30 pkt. 
4,50 – 4,01 — 25 pkt. 
4,00 – 3,51 — 20 pkt.  
3,50 – 3,01 — 15 pkt. 
      3,00      — 10 pkt. 

• rozmowa kwalifikacyjna w języku romańskim 
właściwym dla specjalności, na którą 
kandydat ubiega się o przyjęcie, w zakresie: 
literatury, kultury i językoznawstwa — 
oceniana punktowo — max 30 pkt. 

• egzamin pisemny z języka obcego 
właściwego dla specjalności, na którą 
kandydat ubiega się o przyjęcie mający na 
celu ocenę jego znajomości — oceniany 
punktowo — max 70 pkt. 

Oczekiwana jest znajomość języka na 
poziomie co najmniej B2 zgodnie z 
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego. 

(Oceny z dwóch egzaminów z języka obcego (dla 
specjalności języki stosowane: język francuski i 
język angielski z programem tłumaczeniowym z 
językiem biznesu oraz język włoski i język 
angielski z programem tłumaczeniowym z 
językiem biznesu)) zostaną uśrednione, a 
następnie przeliczone na punkty). 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia romańska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na 
etapie zapisu na kierunek. Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na 
poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona 
zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych 
na kierunek filologia romańska.  

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 

Filologia rosyjska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Specjalności: 
• język biznesu, 
• języki wschodniosłowiańskie w biznesie i administracji, 
• język rosyjski w turystyce, 
• języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, 
• tłumaczeniowa. 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język obcy nowożytny Język polski Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. 
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• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia rosyjska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat może wskazać maksymalnie dwie specjalności, 
którymi jest zainteresowany, w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie 
specjalności nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na daną specjalność. Uchwalony 
limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. 
Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział 
odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia rosyjska. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 

Filologia rosyjska 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Specjalności: 
• języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, 
• tłumaczeniowa. 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język obcy nowożytny Język polski Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 
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• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia rosyjska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat może wskazać dwie specjalności, którymi jest 
zainteresowany, w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie specjalności nie jest 
równoznaczne z przyjęciem kandydata na daną specjalność. Uchwalony limit przyjęć na 
kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc 
na daną specjalność określona zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy 
rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia rosyjska. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 

 
 

Filologia rosyjska 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Specjalności: 
• język biznesu, 
• tłumaczeniowa. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia rosyjska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na 
etapie zapisu na kierunek. Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na 
poszczególne, wyżej wymienione specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona 
zostanie przez Wydział. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych 
na kierunek filologia rosyjska.  

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 
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Filologia słowiańska 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Specjalność: 

• językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim 

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze 
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:  

Język obcy nowożytny Język polski Jeden dowolny przedmiot z 
najwyższym wynikiem 

waga = 60% waga = 20% waga = 20% 

• Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie 
rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.  

• Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany 
wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata. 
Ten sam przedmiot może być uwzględniony dwa razy w kwalifikacji, pod warunkiem, że kandydat 
zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 

• Wynik z egzaminu dwujęzycznego z nowożytnego języka obcego będzie przeliczany na wynik 
na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez  4/3; Wynik maksymalny z poziomu 
rozszerzonego nie może przekroczyć 100% (jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%). 

• Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały. 

• O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy uzyskanych punktów. 

• Na kierunku filologia słowiańska planowane jest uruchomienie grup, w których pierwszym 
językiem kierunkowym będzie język: chorwacki, czeski, słowacki. 

• Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych 
podczas dokonywania wpisu na studia (deklaracja). 

• Warunkiem uruchomienia każdej grupy językowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby 
kandydatów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim. 

• Jeśli liczba kandydatów do określonej grupy językowej przekroczy limit miejsc możliwe jest 
uruchomienie dwóch grup z tym samym pierwszym językiem kierunkowym. 

• W przypadku, gdy określona grupa językowa nie zostanie utworzona z powodu zbyt małej liczby 
chętnych, kandydat może przenieść się do innej grupy językowej, w której limit został wypełniony 
lub jest bliski wypełnienia. 
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Filologia słowiańska 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

Specjalności: 
• tłumaczeniowa, 
• współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich. 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub 
równoważny na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych. 

Kryterium kwalifikacji: 
O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie 
sumy: oceny na dyplomie i średniej ocen ze studiów. 

• Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia słowiańska w ramach uchwalonego przez 
Senat Uczelni limitu przyjęć. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na 
etapie zapisu na kierunek,  z zastrzeżeniem że na specjalność tłumaczeniową — wymagana 
jest znajomość języka kierunkowego, co najmniej na poziomie B1. 

• Na specjalności: współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich — 
znajomość języka kierunkowego — nie jest wymagana. 

• Uchwalony limit przyjęć na kierunek, zostanie podzielony na poszczególne, wyżej wymienione 
specjalności. Liczba miejsc na daną specjalność określona zostanie przez Wydział.  

• Wybór pierwszego języka kierunkowego (w przypadku obu specjalności) należy zadeklarować w 
dokumentach składanych podczas dokonywania wpisu na studia (deklaracja).  

• W roku akademickim 2023/2024 planowane jest uruchomienie grup, w których pierwszym 
językiem kierunkowym będzie język: chorwacki, czeski, serbski. 

• Dana specjalność zostanie uruchomiona przy liczbie kandydatów warunkującej utworzenie jednej 
grupy zajęciowej. 


