
ZASADY REKRUTACJI 
 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, studia azjatyckie: 
Chiny i Azja Wschodnia 

studia I stopnia 

Dla kandydatów z nową i „starą” maturą  

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – wstęp wolny. 

 

kierunek: filologia angielska, filologia angielska z drugim językiem obcym 

studia I stopnia 

dla kandydatów z nową maturą 

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

dla kandydatów ze „starą maturą” i maturą zagraniczną 

Kandydaci na filologię angielską muszą udokumentować znajomość języka angielskiego: 

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

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka angielskiego >> 

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części: 

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

Terminy egzaminów: 

• 18 lipca 2017 roku 
• 19 września 2017 roku 

 

 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_certyfiakty.pdf


Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate) 

Kandydaci będący obywatelami polskimi, legitymujący się zagranicznymi dokumentami potwierdzającymi 
wykształcenie lub legitymujący się Maturą Międzynarodową (International Baccalaureate) kwalifikowani są 
automatycznie. W przypadku braku udokumentowanej znajomości języka angielskiego, kandydaci zobowiązani 
są do przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego. 

 

kierunek: iberystyka, italianistyka 

studia I stopnia 

dla kandydatów z nową maturą 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego w części pisemnej - minimum 30% na poziomie rozszerzonym 
lub minimum 50% na poziomie podstawowym 

dla kandydatów ze „starą maturą” i maturą zagraniczną 

Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego: 

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

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >> 

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części: 

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

Terminy egzaminów: 

z języka włoskiego: 

• 1 lipca 2017 roku  
• 9 września 2017 roku  

z języka hiszpańskiego: 

Terminy zostaną podane wkrótce. 
 
z języka angielskiego: 

• 18 lipca 2017 roku  
• 19 września 2017 roku 

 
 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_certyfiakty.pdf


kierunek: skandynawistyka - filologia norweska, filologia szwedzka 

studia I stopnia 

Kandydaci powinni spełnić obydwa kryteria w celu otrzymania kwalifikacji na studia. 

kryterium 1 

dla kandydatów z nową maturą 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego w części pisemnej - minimum 30% na poziomie rozszerzonym 
lub minimum 50% na poziomie podstawowym 

dla kandydatów ze „starą” maturą i maturą zagraniczną 

Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego: 

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

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >> 

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części: 

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

Terminy egzaminów: 

z języka włoskiego: 

• 1 lipca 2017 roku  
• 19 września 2017 roku 

z języka angielskiego: 

• 18 lipca 2017 roku  
• 19 września 2017 roku 

 z języka hiszpańskiego: 

Terminy zostaną podane wkrótce. 

Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate) 

Kandydaci będący obywatelami polskimi, legitymujący się zagranicznymi dokumentami potwierdzającymi 
wykształcenie lub legitymujący się Maturą Międzynarodową (International Baccalaureate) kwalifikowani są 
automatycznie. W przypadku braku udokumentowanej znajomości języka angielskiego, kandydaci zobowiązani 
są do przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego. 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_certyfiakty.pdf


kryterium 2 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: dwa dowolne przedmioty zdawane na 
maturze w części pisemnej. Zasady przeliczania punktów znajdują się na ostatniej stronie. 

dla kandydatów z nową maturą 

próg kwalifikacyjny - 95 pkt. 

dla kandydatów ze „starą” maturą 

próg kwalifikacyjny - 80 pkt. 

 

kierunek zarządzanie i przywództwo, studia w języku polskim 

studia I stopnia 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dostarczenie do Biura Rekrutacji wraz z dokumentami 
rekrutacyjnymi Personal Statement oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej z kierownikiem studiów 
Zarządzania i Przywództwa. 

Personal Statement jest listem motywacyjnym z elementami życiorysu. Napisz w nim kim jesteś, opisz Twoje 
doświadczenia, osiągnięcia w zakresie organizowania ludzi, różnych przedsięwzięć (także społecznych), jakie są 
Twoje plany na przyszłość. Wszystko to co przekona nas, że kierunek studiów jest najwłaściwszym kierunkiem 
studiów dla Ciebie. 

Rozmowa wstępna z kierownikiem studiów Zarządzania i Przywództwa pozwoli Ci osobiście przedstawić Twoje 
dotychczasowe zaangażowanie i pasje. Będzie też okazją do zaprezentowania Twojego potencjału w kontekście 
idei studiów.   

 

Terminy rozmów wstępnych: 

• 27 czerwca 2017 roku 
• 19 września 2017 roku 

 

kierunek zarządzanie i przywództwo, studia w języku angielskim (International Business 
Management) 

studia I stopnia 

Dla kandydatów z nową i „starą” maturą 

Podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z dwóch dowolnie wybranych 
przedmiotów w części pisemnej.  



Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1: 

• posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego 
• lub przystąpić do procedury weryfikacji z języka angielskiego w Uniwersytecie SWPS 

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka angielskiego >> 

 

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia 
(zarządzanie zasobami ludzkimi) 

studia II stopnia 

Studia II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia oraz kulturoznawstwo 
przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kwalifikacja 
następuje na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydatów. 

 

Kierunek: filologia angielska, filologia szwedzka  

studia II stopnia 

Studia II stopnia na filologii angielskiej oraz filologii szwedzkiej przeznaczone są dla kandydatów, którzy 
legitymują się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnym 
dyplomem dowolnego kierunku studiów, dalej zwanym dyplomem. 

Kandydaci z potwierdzoną znajomością angielskiego 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów z potwierdzoną znajomością 
języka angielskiego na poziomie C1 przyjmowani bez egzaminów. 

Za dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 uznaje się: dyplom licencjata 
filologii angielskiej, certyfikat językowy (poziom C1) wydany przez uprawnione instytucje szkolnictwa wyższego, 
certyfikat zagraniczny; 

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka angielskiego >> 

Kandydaci bez potwierdzonej znajomości angielskiego 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów bez potwierdzonej znajomości 
języka angielskiego na poziomie C1 zobowiązani są do przystąpienia do dwuczęściowego egzaminu wstępnego 
składającego się z: 

• egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie C1 (według Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego – ESOKJ). Egzamin składa się z trzech części: 

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

Czas trwania egzaminu 90 min. 

https://www.swps.pl/images/Programy-studiow-2017/lista_certyfikatów_dla_osób_bez_potwierdzenia_znajomości_języka_obcego.pdf
https://www.swps.pl/images/Programy-studiow-2017/lista_certyfikatów_dla_osób_bez_potwierdzenia_znajomości_języka_obcego.pdf


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

Czas trwania egzaminu ok. 15 minut. 
 
Zakres tematyczny materiału na egzamin ustny: 
językoznawstwo lub kultura i literatura 

W przypadku wybrania specjalizacji tłumaczeniowej oraz nauczycielskiej przez cudzoziemca – konieczna 
wymagana jest znajomość języka polskiego !!! 
 

 

Kandydaci z potwierdzoną znajomością szwedzkiego 

Za dokument potwierdzający wymaganą znajomość języka szwedzkiego na poziomie C1 uznaje się dyplom 
licencjata filologii szwedzkiej pierwszego stopnia z Uniwersytetu SWPS lub innej polskiej lub zagranicznej 
uczelni,  lub też Kandidatexamen szwedzkiej uczelni. Jeśli kandydat posiada powyższy dokument będzie przyjęty 
bez egzaminu wstępnego z języka szwedzkiego. 

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >> 
 

Kandydaci bez potwierdzonej znajomości szwedzkiego 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów bez potwierdzonej znajomości 
języka szwedzkiego na poziomie C1 zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego z języka 
szwedzkiego na poziomie C1 składającego się z dwóch etapów: 

• rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, słownictwa i gramatyki, pisania, konwersacji i 
oceny fonetyki, z egzaminu zwolnieni są kandydaci posiadający certyfikat lub dokument 
potwierdzający biegłą znajomość języka szwedzkiego: (TISUS - Test i svenska för universitets- och 
högskolestudier, Rikstest i svenska (National Test of Proficiency in Swedish)); 

• rozmowy z opiekunami programu literaturoznawczego, językoznawczego i kulturoznawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/zakres_materialu_jezykoznawstwo.pdf
http://swps.pl/images/stories/dokumenty/zakres_materialu_kult_lit.pdf
https://www.swps.pl/images/Programy-studiow-2017/lista_certyfikatów_dla_osób_bez_potwierdzenia_znajomości_języka_obcego.pdf


Zasady przeliczania punktów 

NOWA MATURA 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w sposób 
następujący: 

poziom podstawowy - 1% = 1 pkt 
poziom rozszerzony - 1% = 1,5 pkt 

Punkty procentowe wpisane na świadectwie maturalnym ZE SZKÓŁ LUB ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH 
przeliczane są w sposób następujący: 1% = 2 pkt 

„STARA” MATURA 

Oceny na świadectwie maturalnym przeliczane są na punkty kwalifikacyjne w sposób następujący: 

 Ocena Skala od 1 do 6 Skala od 2 do 5 

2 20 - 

3 40 40 

4 60 70 

5 80 100 

6 100 - 
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