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Wykaz oferowanych studiów: 

kierunek 
studiów 

stopień 
studiów 

czas trwania 
studiów w 

latach 
formy studiów 

nowa matura 

(część pisemna) 

stara matura  

(część pisemna) 

psychologia 
studia I 
stopnia 3 

stacjonarny 
niestacjonarny 

dwa najwyższe wyniki łącznie 
min. 120 pkt. 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt. 

psychologia 
studia II 
stopnia 

2 
stacjonarny 

niestacjonarny 

przedstawiona dokumentacja 
ukończonych studiów oraz 
pozytywny wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów oraz 
pozytywny wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej 

psychologia 
jednolite 

studia 
magisterskie 

5 
stacjonarny 

niestacjonarny 
dwa najwyższe wyniki łącznie 

min. 120 pkt. 
dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt. 

psychologia, 
studia 

prowadzone w 
języku 

angielskim 

studia 

I stopnia 
4 stacjonarna 

język angielski min. poziom 
podstawowy 60% lub min. 

 40 % rozszerzony albo 
przedstawiona dokumentacja 

poziomu znajomości języka 
angielskiego 

egzamin kwalifikacyjny z 
języka obcego albo 

dokument potwierdzający 
znajomość języka obcego 

psychologia, 
studia 

prowadzone w 
języku 

angielskim 

studia 

I stopnia 
3 stacjonarna 

język angielski min. poziom 
podstawowy 90% lub min. 

 60 % rozszerzony albo 
przedstawiona dokumentacja 

poziomu znajomości języka 
angielskiego 

egzamin kwalifikacyjny z 
języka obcego albo 

dokument potwierdzający 
znajomość języka obcego 

psychologia, 
studia 

prowadzone w 
języku 

angielskim 

studia 

II stopnia 
2 stacjonarna 

przedstawiona dokumentacja 
ukończonych studiów, 

 pozytywny wynik rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku 

angielskim 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów, 
 pozytywny wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej w 
języku angielskim 

psychologia, 
studia dla 

magistrów i 
licencjatów 

jednolite 
studia 

magisterskie 

zgodnie z 
indywidualną 

decyzją 
Dziekana 

niestacjonarna   

przedstawiona dokumentacja 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów 



 

 

ukończonych studiów 

  

 

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów rozpoczyna się w dniu 15 kwietnia 2019 roku 
i kończy w dniu 30 września 2019 roku. 
Rekrutacja może zakończyć się przed upływem terminu 30 września w przypadku 
wyczerpania limitu miejsc.  
Podania o przyjęcie na wyższy rok Psychologii należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 
 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Psychologia II stopnia, studia w języku polskim: 

studia II stopnia 

Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku polskim. 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Postępowanie przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną ma na celu poznanie oczekiwań 
Kandydata związanych z podjęciem studiów, udzielenie wstępnej informacji o wymaganiach 
związanych z tą formą studiowania  oraz opracowanie opinii będącej podstawą przyjęcia na 
studia. Postępowanie nie jest egzaminem, a jego głównym celem jest ocena, czy studia 
spełnią oczekiwania Kandydata i czy on sam spełnia warunki pomyślnego studiowania. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 

• wypełnienie przez kandydata ankiety bezpośrednio przed rozmową, 
• wybór przez kandydata jednego z trzech tekstów popularnonaukowych z zakresu 

psychologii i przygotowanie się do dyskusji na temat tego tekstu – tekst i rozmowa  
w języku polskim, 

• przeprowadzenie z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w nawiązaniu do danych  
z ankiety i tekstu, 

• sporządzenie przez Komisję Kwalifikacyjną protokołu przedstawiającego ocenę 
kandydata. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 

Specjalność Psychologia zmiany: 

• 03.08.2019 

• 06.09.2019 
 



 

 

Specjalność Psychologia kliniczna i zdrowia: 

• 01.07.2019 

• 16.09.2019 
 

Specjalność Neurokognitywistyka: 

• 03.07.2019 
• 12.09.2019 

 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Psychologia II stopnia, studia w języku 
angielskim: 

studia II stopnia 

Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku 
angielskim. 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Postępowanie przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną ma na celu poznanie oczekiwań 
Kandydata związanych z podjęciem studiów, udzielenie wstępnej informacji o wymaganiach 
związanych z tą formą studiowania  oraz opracowanie opinii będącej podstawą przyjęcia na 
studia. Głównym celem postępowania jest ocena, czy studia spełnią oczekiwania Kandydata i 
czy on sam spełnia warunki pomyślnego studiowania. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 

• wypełnienie przez kandydata ankiety bezpośrednio przed rozmową, 
• potwierdzenie poziomu znajomość języka angielskiego, 
• wybór przez kandydata jednego z trzech tekstów naukowych z zakresu psychologii i 

przygotowanie się do dyskusji na temat tego tekstu – tekst i rozmowa  
w języku angielskim, 

• przeprowadzenie z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w nawiązaniu do danych  
z ankiety i tekstu, 

• sporządzenie przez Komisję Kwalifikacyjną protokołu przedstawiającego ocenę 
kandydata. 

Komisja podda pod ocenę: 

• Ogólne predyspozycje (krytyczne, samodzielne myślenie oraz znajomość języka 
angielskiego): od 0 do 10 pkt, 

• Oczekiwania względem oferowanych studiów magisterskich na kierunku Psychologia 
na Uniwersytecie SWPS: od 0 do 10 pkt, 



 

 

• Zdolność do samodzielnej nauki i pracy: od 0 do 10 pkt, 
• Zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem studiów: 

od 0 do 10 pkt. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja zastrzega sobie 
prawo do dodatkowej analizy dotychczasowego wykształcenia. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 

22.07, 23.07, 24.07, 25.07, 26.07 

Zasady przeliczania punktów: 

1. Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty 
kwalifikacyjne według reguły: 

a. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt 
kwalifikacyjny; 

b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu 
kwalifikacyjnego; 

c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty 
kwalifikacyjne; 

d. zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest 
równoznaczny z najwyższym wynikiem odpowiednio do wybranego poziomu. 

2. Wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący 
sposób: 

 

a. przy skali ocen od 2 do 5: 
 

ocena punkty kwalifikacyjne 

3 40 

4 70 

5 100 

 

b. przy skali ocen od 1 do 6:  
 
 

ocena punkty kwalifikacyjne 

2 20 



 

 

3 30 

4 60 

5 80 

6 100 

 

3. Kandydaci posiadający zdaną maturę międzynarodową lub maturę europejską 
przyjmowani są na zasadach wstępu wolnego 
4. Wyniki matury zagranicznej, w przypadku gdy wstęp na studia nie jest wolny, 
przeliczane są na punkty kwalifikacyjne proporcjonalnie do nowej matury na poziomie 
podstawowym przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania matury 
zagranicznej.  
 


