
 

ZASADY REKRUTACJI 
 

II WYDZIAŁ PSYCHOLOGII 
 
 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA 
PSYCHOLOGIA 

Dla kandydatów z nową maturą – próg kwalifikacyjny: 95 pkt 

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: dwa dowolne przedmioty zdawane na 
maturze w części pisemnej.  

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 

 

Dla kandydatów ze „starą” maturą – próg kwalifikacyjny: 80 pkt 

Oceny na świadectwie maturalnym są przeliczane 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 - 

 

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. 



 

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, II STOPNIA 
KIERUNEK PSYCHOLOGIA 
SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA BIZNESU 
SPECJALNOŚĆ PSYCHOLOGIA KLINICZNA 

Zasady rekrutacji 

Studia II stopnia na kierunku psychologia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia, II stopnia lub 
jednolitych magisterskich wszystkich kierunków. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Postępowanie kwalifikacyjne 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję Kwalifikacyjną ma na celu poznanie oczekiwań 
kandydata związanych z podjęciem studiów oraz udzielenie wstępnej informacji o wymaganiach 
związanych z tą formą studiowania. Rozmowa nie jest egzaminem, a jej głównym celem jest ocena, czy 
studia spełnią oczekiwania kandydata, i czy on sam spełnia warunki pomyślnego studiowania. 

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 
PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW i LICENCJATÓW 

 

 

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia z uznaniem wyników z dotychczasowych 

studiów mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków.  

 

Dla kandydatów z nową i „starą” maturą  

 

Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym. 

 

 

 

 

 

 


