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I. Studia pierwszego stopnia 
 

  

1. Etnologia – antropologia kulturowa 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagany przedmiot 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

Podstawowy rozszerzony 

1. 

Historia albo język polski – część 

pisemna albo język obcy – część 

pisemna albo geografia albo wie-

dza o społeczeństwie 

p = 0,50 p = 1,00 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 

gdzie: 

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 

p  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagany przedmiot 

1. 
Historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy albo geografia albo wiedza o 

społeczeństwie 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot tzn. przedmiot, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
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Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

2. Filologia angielska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

Podstawowy rozszerzony 

1. Język angielski  część pisemna - p1 = 0,60 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,25 p2 = 0,40 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka angielskiego, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-

no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym 

uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje wyższą wartość. 

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język angielski p1 = 0,60 
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2. Język polski p2 = 0,40  (część pisemna) p2 = 0,25 (część ustna) 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynik postępowania kwa-

lifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

p1  przelicznik dla języka angielskiego, 

p2  przelicznik dla języka polskiego. 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

3. Filologia bałkańska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 
Język obcy nowożytny  część 

pisemna 
p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
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W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język polski – część pisemna p = 0,50 

2. Język obcy nowożytny p = 0,50 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynik postępowania kwa-

lifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu dojrzałości z języka obcego nowo-

żytnego. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  

p  przelicznik. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 2. tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

4. Filologia germańska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
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Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 

Język niemiecki – część pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny 

– część pisemna 
p1 = 0,10 p1 = 0,20 

2. 
Język polski – część pisemna 

albo historia albo filozofia 
p2 = 0,30 p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka niemieckiego albo innego języka obcego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka niemieckiego albo innego języka obcego, 

p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. 
Język niemiecki p1 = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. Język polski albo historia p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka niemieckiego albo innego języka obcego 

nowożytnego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  

p1  przelicznik dla języka niemieckiego albo innego języka obcego nowożytnego, 

p2  przelicznik dla przedmiotu 2. 
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W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

5. Filologia rosyjska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 

Język rosyjski – część pisemna p1 = 0,50 p1 = 0,60 

albo inny język obcy nowożytny 

– część pisemna 
p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski – część pisemna  p2 = 0,30 p2 = 0,40 

 

  

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka rosyjskiego albo innego języka obcego nowożytnego, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego, 

p1 - przelicznik dla poziomu z języka rosyjskiego albo innego języka obcego nowożytnego, 

p2 - przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 



 

Wydział Humanistyczny 

 7 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. 
Język rosyjski p1 = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. Język polski  p2 = 0,50 

  

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynik postępowania 

kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka rosyj-

skiego albo z języka obcego nowożytnego. 

  

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka rosyjskiego albo innego języka obcego 

nowożytnego, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego, 

p1 - przelicznik dla języka rosyjskiego albo innego języka obcego nowożytnego, 

p2 - przelicznik dla języka polskiego. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

6. Filologia romańska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 
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2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 

Język francuski – część pisemna p1 = 0,50 p1 = 0,60 

albo inny język obcy nowożytny 

– część pisemna 
p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,40 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka francuskiego albo z innego języka obcego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. 
Język francuski p1 = 0,50 

albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,50 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynik postępowania kwa-

lifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu dojrzałości z języka obcego nowo-

żytnego. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka francuskiego albo innego języka obcego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

p1  przelicznik dla języka francuskiego albo innego języka obcego, 

p2  przelicznik dla języka polskiego. 
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W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

7. Filologia włoska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów  ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 
Język obcy nowożytny – część 

pisemna 
- p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez przelicznik daje najwyższą 

wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język polski – część pisemna p = 0,50 

2. Język obcy nowożytny p = 0,50 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynik postępowania kwa-

lifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu dojrzałości z języka obcego nowo-

żytnego. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  

p  przelicznik. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

8. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 
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1. 

Język obcy nowożytny – część 

pisemna albo język łaciński i kul-

tura antyczna 

p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
  

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 1,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język polski – część pisemna p = 0,50 

2. 

Język obcy nowożytny albo język łaciński albo 

geografia albo historia albo historia sztuki albo 

filozofia  

p = 0,50 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego wynik postępowania kwa-

lifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu dojrzałości z przedmiotu 2. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  

p  przelicznik. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
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celująca (6) 100   

 

 

9. Japonistyka 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 
  

2) Zasady kwalifikacji 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. Język angielski – część pisemna - p1 = 0,60 

2. 

Język polski albo język obcy no-

wożytny (inny niż język angiel-

ski) albo język łaciński i kultura 

antyczna albo historia albo geo-

grafia albo biologia albo fizyka 

albo chemia  

- p2 = 0,35 

3.* Matematyka p3 = 0,03 p3 = 0,05 
* Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie 

liczony tylko na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego i przedmiotu 2.  

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2  + p3W3 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka angielskiego, 

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  

W3  liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z ma-

tematyki, 

p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 

p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2, 

p3  przelicznik dla poziomu z matematyki. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez przelicznik daje najwyższą 

wartość.  

 

 

b) „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język angielski p1 = 0,50 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,45 

3. Matematyka  p3 = 0,05 
 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub z matematyki, wynik 

postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony na podstawie pozostałych przedmiotów.  

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki. 

P1  przelicznik z języka angielskiego, 

p2  przelicznik z języka polskiego, 

p3  przelicznik z matematyki. 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

10. Filologia polska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagany przedmiot 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. Język polski – część pisemna p = 0,50 p = 1,00 

 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
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W = pWp, 

gdzie: 

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-

no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 

uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje wyższą wartość. 

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagany przedmiot 

1. Język polski – część pisemna 

 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

11. Filologia polska jako obca 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 
Język obcy nowożytny 1 – część pi-

semna 
- p = 0,50 
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2. 
Język obcy nowożytny 2 – część pi-

semna 
- p = 0,50 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = pW1 + pW2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego 1,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego 2,  

p  przelicznik.  

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język obcy nowożytny 1 p = 0,50 

2. Język obcy nowożytny 2 p = 0,50 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego 1,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego 2,  

p  przelicznik. 

 

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 
 

12. Komparatystyka literacko-kulturowa 
 

1) Informacje ogólne 
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Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 
Język obcy nowożytny  część 

pisemna 
p1 = 0,25 p1 = 0,50 

2. 
Dowolny inny przedmiot zdawa-

ny na egzaminie dojrzałości 
p2 = 0,25 p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego, 

W2 –liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2, 

p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 

p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1  i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język obcy nowożytny p = 0,50 

2. 
Dowolny inny przedmiot zdawany na egzaminie 

dojrzałości 
p = 0,50 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego, 

W2 –liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2, 

p  przelicznik. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1  i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje najwyższą wartość.  
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Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

13. Kulturoznawstwo 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 
Język obcy nowożytny – część 

pisemna 
p1 = 0,25 p1 = 0,50 

2. 

Język polski albo język łaciński i 

kultura antyczna albo historia 

albo historia sztuki albo wiedza o 

społeczeństwie albo filozofia albo 

matematyka  część pisemna 

p2 = 0,25 p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 

p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 

daje najwyższą wartość.  
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b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język obcy nowożytny p = 0,50 

2. Język polski p = 0,50 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  

p  przelicznik. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1  tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

14. Lingwistyka praktyczna i copywriting 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów praktyczny 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

 

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagany przedmiot 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 

1. 

Język polski – część pisemna p = 0,50 p = 1,00 

albo język obcy nowożytny – część 

pisemna 
p = 0,40 p = 0,80 
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Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 

gdzie: 

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

branego przedmiotu,  

p  przelicznik dla poziomu z wybranego przedmiotu. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik 

1. 
Język polski – część pisemna p = 1,0 

albo język obcy nowożytny – część pisemna p = 0,8 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   

 

 

 

15. Lingwistyka stosowana 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 3 lata 

 

2) Zasady kwalifikacji 

  

a) „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

 

Lp. Wymagane przedmioty 
Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

podstawowy rozszerzony 
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1. 
Język obcy nowożytny – część 

pisemna 
p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 

 

Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 

p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

b) „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  

 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1. Język obcy nowożytny p = 0,50 

2. Język polski – część pisemna p = 0,50 

 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka polskiego, wynik postępowania 

kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyniku egzaminu dojrzałości z języka 

obcego nowożytnego.  

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2, 

gdzie: 

W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  

p  przelicznik. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przed-

miot 1 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje 

najwyższą wartość.  

 

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 

 

 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   

dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 

dobra (4) 70 dobra (4) 75 

bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 

celująca (6) 100   
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II. Studia drugiego stopnia 
 

 

1. Filologia angielska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej;  

b) tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku studiów przypisanego do 

dyscypliny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo; konieczne jest udoku-

mentowanie znajomości języka angielskiego w stopniu odpowiadającym po-

ziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. 

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowa-

ni są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest zło-

żyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 

ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 

W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-

licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
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b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

 

 

 

2. Filologia bałkańska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie na studia magisterskie w zakresie filologii bałkańskiej mogą ubiegać się: 

a) absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii bałkańskiej (grup językowych 

serbsko-bułgarskiej, serbsko-albańskiej lub bułgarsko-albańskiej), 

b) absolwenci filologii serbskiej lub filologii bułgarskiej, 

c) absolwenci innych kierunków, którzy posiadają certyfikat potwierdzający zna-

jomość języka serbskiego lub bułgarskiego na poziomie B2. 

 

Kandydaci znający języki serbski i bułgarski na poziomie B2 kontynuują na studiach magi-

sterskich naukę obu języków na poziomie zaawansowanym. Kandydaci znający tylko jeden 

język – serbski lub bułgarski – kontynuują naukę tego języka od poziomu B2, natomiast w 

ramach lektoratu rozpoczynają naukę drugiego języka od podstaw. Lektorat drugiego języka 

bałkańskiego będzie trwać 2 lata i skończy się na poziomie B1. 

 

Po przyjęciu na studia kandydat znający tylko jeden język bałkański – serbski lub bułgarski, 

składa deklarację odnośnie do drugiego języka, którego naukę podejmie od poziomu zerowe-

go. Osoba ucząca się wcześniej języka serbskiego wybiera między albańskim a bułgarskim, 

natomiast osoba ucząca się wcześniej bułgarskiego, wybiera między albańskim a serbskim. O 

nauczaniu drugiego języka decyduje ostatecznie większość oddanych głosów. Dokumenty do 

pobrania znajdują się na stronie Katedry Bałkanistyki UMK, w zakładce "Dla kandydatów".  

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowa-

ni są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest zło-

żyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 

ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 

W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 

https://www.fil.umk.pl/kb/
https://www.fil.umk.pl/kb/dla-kandydatow/
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- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-

licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

 

b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

 

 

3. Filologia germańska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej; 

b) tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypli-

ny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo; konieczne jest udokumentowanie 

opanowania języka niemieckiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. 

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

c) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowa-

ni są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest zło-

żyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 

ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 

W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-

licza się: 
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Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

 

d) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

 

 

 

4. Japonistyka 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii japońskiej (filologia – ja-

ponistyka); 

b) tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypli-

ny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo lub/i nauki o kulturze i religii. 

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani 

są na podstawie  egzaminu wstępnego – sprawdzającego znajomość praktycz-

nej nauki języka japońskiego. Egzamin składa się z dwóch części: z egzaminu 

pisemnego (w tym pismo japońskie) i egzaminu ustnego. Egzaminy oceniane 

są w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 50 punktów z egzaminu pisemnego 

jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych.  

 

Lp. Elementy postępowania wstępnego przelicznik  

1. Egzamin pisemny (Wp) pp = 0,7 

2. Egzamin ustny (Wu) pu = 0,3 
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 

skali do 100 pkt.: 

W= ppWp+ puWu 

gdzie: 

 

Wp – liczba punktów z egzaminu pisemnego, 

Wu  liczba punktów z egzaminu ustnego, 

pp  przelicznik dla egzaminu pisemnego, 

pu  przelicznik dla egzaminu ustnego. 

 

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej suplement do 

dyplomu lub indeks z uczelni, w której odbywał studia. 

 

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek: japonistyka, którzy ukończyli studia pierwszego 

stopnia w zakresie filologii japońskiej (filologia – japonistyka) zwolnieni są z egzaminu pi-

semnego i ustnego. Z egzaminu pisemnego i ustnego zwolnieni są także absolwenci filologii 

oraz studiów językoznawczych z japońskim jako jednym z języków kierunkowych. 

 

Kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisane-

go do dyscypliny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo lub/i nauki o kulturze i religii oraz 

udokumentowali znajomość języka japońskiego świadectwem zdania egzaminu Japanese-

Language Proficiency Test (Nihongo Noryoku Shiken) na poziomie N1 lub N2 zwolnieni są 

tylko z egzaminu pisemnego. 

 

 

b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego. 

 

 

 

5. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata w zakresie filologii 

klasycznej  

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandy-

dat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane 
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przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń 

uzyskanych na studiach. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 

skali do 100 pkt.: 

 

W = 35 Wo-75 

gdzie: 

Wo : 

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-

licza się: 

Wo = 0,6 W1  + 0,2W2  +0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena z pracy dyplomowej 0,2 

  

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75 W1  + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena z egzaminu dyplomowego 0,25 

 

 
 

6. Filologia romańska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

a) tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii romańskiej; 

b) tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypliny literaturo-

znawstwo lub/i językoznawstwo; konieczne jest udokumentowanie znajomości języka francu-

skiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-

kowego Rady Europy.  

 

Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani 

są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć 

suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 
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ukończył studia o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach 

pierwszego stopnia. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 

skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 

gdzie Wo: 

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplo-

mowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 

 

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

 

b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

 

 

 

7. Filologia rosyjska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska musi 

posiadać:  

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii rosyjskiej; 

2. tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku przypisanego do dyscypliny litera-

turoznawstwo i/lub językoznawstwo; konieczna jest udokumentowana znajomość ję-

zyka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Rady Europy. 

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani 

są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć 
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suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 

ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 

pierwszego stopnia. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 

W = 35 Wo-75 

 

gdzie Wo: 

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplo-

mowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego  0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 

 

- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

 

b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

 

 

 

8. Filologia polska 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 2 lata  

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-

noważny kierunku przypisanego do dyscypliny literaturoznawstwo lub/i językoznawstwo. 

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani 

są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć 

suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 

ukończył studia o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 
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Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 

skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 

gdzie Wo: 

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-

licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

 

b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

9. Kulturoznawstwo 
 

1) Informacje ogólne 

 

Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Czas trwania studiów 2 lata 

 

2) Wymagania wstępne 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-

noważny dowolnego kierunku z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. 

Absolwenci kierunków z dziedziny nauk społecznych w celu zapewnienia realizacji efektów 

uczenia się objęci będą tutoringiem. 

 

3) Zasady kwalifikacji 

 

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani 

są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć 

suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której 

ukończył studia o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 

skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 

gdzie Wo: 

- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-

licza się: 
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Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 

W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 

 

- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 

W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-

czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 

 

b) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifiko-

wani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. 

 

 


