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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) 

wymagany 

poziom 

znajomości  

j. wykładowego 

filologia, filologia angielska  

studia prowadzone w języku 

angielskim 

studia I 

stopnia 
3 

stacjonarny 

niestacjonarny 

- język angielski: 

min. 80% poziom 

podstawowy lub 

min. 50% poziom 

rozszerzony; 

albo 

 

PL-B2 

- dokument potwierdzający 

znajomość języka angielskiego 

(zgodnie z zał. nr 2 do Uchwały 

Rekrutacyjnej); 

albo  

- egzamin z języka angielskiego 

składający 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 około 5 

zaproponowanych, 250-350 słów 

filologia, filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 

hiszpańskim, 

 

filologia, filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 

chińskim, 

 

studia I 

stopnia 
3 stacjonarny 

- język angielski: 

min. 80% poziom 

podstawowy lub 

min. 50% poziom 

rozszerzony; 

albo 

 

PL-B2 



 

 

filologia, filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 

niemieckim, 

 

filologia, filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 

japońskim 

- dokument potwierdzający 

znajomość języka angielskiego 

(zgodnie z zał. nr 2 do Uchwały 

Rekrutacyjnej); 

albo  

- egzamin z języka angielskiego 

składający 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 około 5 

zaproponowanych, 250-350 słów 

filologia, filologia szwedzka 

 

filologia, filologia norweska 

studia I 

stopnia 
3 stacjonarny  

- dwa najwyższe 

wyniki – łącznie 

min. 95 pkt 

- język obcy:  

min. 50% poziom 

podstawowy lub 

min. 30% poziom 

rozszerzony; 

albo 

- dwa 

najwyższe 

wyniki – łącznie 

min. 95 pkt 

PL-B2 

- dokument potwierdzający 

znajomość języka obcego (zgodnie  

 z zał. nr 2 do Uchwały 

Rekrutacyjnej); 

albo 

- egzamin z języka obcego 

filologia, iberystyka 
studia I 

stopnia 
4 

stacjonarny 

niestacjonarny  

- język obcy:  

min. 50% poziom 

podstawowy lub 

min. 30% poziom 

rozszerzony; 

albo 

 

PL-B2 
- dokument potwierdzający 

znajomość języka obcego (zgodnie  

 z zał. nr 2 do Uchwały 

Rekrutacyjnej); 

albo 

- egzamin z języka obcego 

filologia, iberystyka 
studia I 

stopnia 
3 

stacjonarny  

niestacjonarny 

- język obcy:  

min. 50% poziom 

podstawowy lub 

min. 30% poziom 

rozszerzony; 

albo 

 

PL-B2 

- dokument potwierdzający 

znajomość języka obcego (zgodnie z 

zał. nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej) 



 

 

- język 

hiszpański:  

1. poziom 

podstawowy – 

konieczność 

przystąpienia do 

testu 

poziomującego; 

2. poziom 

rozszerzony z 

wynikiem do 

59% - 

konieczność 

przystąpienia do 

testu 

poziomującego; 

3. poziom 

rozszerzony z 

wynikiem 60% 

lub więcej – 

przyjęcie na 

pierwszy rok 

iberystyki 3-

letniej; 

albo 

 

- dokument potwierdzający 

znajomość języka hiszpańskiego 

(zgodnie z zał. nr 2 do Uchwały 

Rekrutacyjnej); 

albo 

- egzamin z języka hiszpańskiego  

filologia, italianistyka 
studia I 

stopnia 
3 niestacjonarna 

- język obcy: min. 

50% poziom 

podstawowy lub 

min. 30% poziom 

rozszerzony; 

albo 

 

PL-B2 
- dokument potwierdzający 

znajomość języka obcego (zgodnie  

z zał. nr 2 do Uchwały 

Rekrutacyjnej); 

albo 

- egzamin z języka obcego 

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 

studia I 

stopnia 
3 

stacjonarny 

niestacjonarny 
wstęp wolny PL-B2 

kulturoznawstwo, kultura 

współczesna 

 

kulturoznawstwo, 

projektowanie innowacji (soi) 

 

studia I 

stopnia 
3 stacjonarny  wstęp wolny PL-B2 



 

 

studia azjatyckie:           

Chiny i Azja Wschodnia 

zarządzanie i przywództwo, 

zarządzanie 

studia I 

stopnia 
3 

stacjonarny 

niestacjonarny 
wstęp wolny PL-B2 

 

 



 

 

 1. Wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący 

sposób: 

1)   przy skali ocen od 2 do 5: 

 

ocena punkty kwalifikacyjne 

3 40 

4 70 

5 100 

  

 2)   przy skali ocen od 1 do 6: 

ocena punkty kwalifikacyjne 

2 20 

3 30 

4 60 

5 80 

6 100 

 

3)   zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest 

równoznaczny z najwyższym wynikiem. 

2.  Wyniki matury międzynarodowej oraz europejskiej są przeliczane na punkty 

kwalifikacyjne w następujący sposób: 



 

 

1)   Matura IB: 

 

IB Odpowiednik 

matury 

 

Punkty 

Uniwersytet 

SWPS 

IB Odpowiednik 

matury 

 

Punkty  

Uniwersytet  

SWPS Poz-SL poziom 

podstawowy 

Poz-HL poziom 

rozszerzony 

7 100% 100 7 100% 150 

6 85% 85 6 90% 135 

5 70% 70 5 75% 112,5 

4 55% 55 4 60% 90 

3 40% 40 3 45% 67,5 

2 20% 20 2 30% 45 

według wzoru: R=1,5P 

R – poziom rozszerzony 

P – poziom podstawowy 

  



 

 

2) Matura EB: 

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast 

egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i 

zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena 

zaliczająca wynosi 6. 

  

Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

Uniwersytet SWPS 

9,51 – 10,00 100 150 

9,01 – 9,50 90 135 

8,51 – 9,00 85 127,5 

8,01 – 8,50 75 112,5 

7,51 – 8,00 69 103,5 

7,01 – 7,50 61 91,5 

6,51 – 7,00 55 82,5 

6,00 – 6,50 45 67,5 

0,00 – 5,99 0 0 

według wzoru: R=1,5P 
R – poziom rozszerzony 
P – poziom podstawowy 

 

 

 

 


