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załącznik do  
Zarządzenia Nr 24/2020 

Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  
z 26 marca 2020 roku 

 

 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2020/2021 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, zwanym 

dalej: „Uniwersytetem SWPS”, w roku akademickim 2020/2021, zwane dalej: „Szczegółowymi Zasadami”, stanowią 

dookreślenie warunków i trybu rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie SWPS zgodnie z § 5 ust. 

2 w związku z § 8 ust. 2 oraz § 14 ust. 3 – ust. 5 Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji 

na studia na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2020/2021 stanowiących 

załącznik do Uchwały Nr 59/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 28 czerwca 2019 

roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na SWPS 

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2020/2021, zwanej dalej: „Uchwałą Rekrutacyjną”. 

2. Szczegółowe Zasady nie dotyczą kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim. Szczegółowe zasady 

postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim zostały dookreślone w drodze 

Zarządzenia Nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu SWPS z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia 

szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w SWPS 

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2020/2021. 

3. Podstawowe pojęcia użyte w Szczegółowych Zasadach oznaczają: 

1) „nowa matura” – świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego; 

2) „stara matura” – świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu dojrzałości; 

3) „matura międzynarodowa” – dyplom IB (International Baccalaureate), wydawany przez organizację International 

Baccalaureat Organization w Genewie, uznany za równoważny świadectwu dojrzałości zgodnie  

z art. 93 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;  

4) „matura europejska” - dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie  

z Konwencją o statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku, uznany  

za równoważny świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku  

o systemie oświaty; 

5) „matura zagraniczna” – świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną 

uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa uznany za 

potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe albo 

uznane – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) „matura” – łączna nazwa dokumentów określonych w pkt 1-5 powyżej; 
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§ 2 

Procedura przyjęcia na studia 

1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego prowadzą Biura Rekrutacji właściwe dla wydziałów 

Uniwersytetu SWPS prowadzących wybrane przez kandydata studia, mieszczące się pod następującymi adresami: 

1) w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa; 

2) w Katowicach,  ul. Techników 9, Katowice; 

3) w Poznaniu, ul. Gen T. Kutrzeby 10, Poznań; 

4) w Sopocie, ul. Polna 16/20, Sopot; 

5) we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, Wrocław. 

2. Procedura przyjęcia na studia składa się z następujących etapów: 

1) rejestracja kandydata za pomocą systemu rekrutacyjnego; 

2) dostarczenie do Uniwersytetu SWPS kompletu dokumentów; 

3) pozytywny wynik kwalifikacji w przypadku kierunków, na które wstęp na studia nie jest wolny; 

4) publikacja wyników rekrutacji w indywidualnych kontach kandydatów w systemie rekrutacyjnym oraz 

w przypadku nieprzyjęcia na studia wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia, zaś 

w przypadku cudzoziemców wydanie decyzji administracyjnej o przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia; 

5) zawarcie Umowy o warunkach odpłatności za studia. 

3. Uniwersytet SWPS uruchomi kierunek studiów oraz w ramach kierunku specjalność lub specjalizację w danej 

formie, w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów wymaganej do utworzenia grupy. Za 

minimalną wymaganą liczbę kandydatów uznaje się 18 osób, chyba, że Uniwersytet SWPS podejmie decyzję o 

obniżeniu tego progu na wybranym kierunku studiów, specjalności lub specjalizacji.  

4. W przypadku nieuruchomienia studiów na określonym kierunku przez Uniwersytet SWPS z powodu zbyt małego 

zainteresowania danym kierunkiem, Uniwersytet SWPS informuje kandydatów o możliwości zmiany wybranego 

kierunku studiów w ciągu 7 dni. Zmiana kierunku następuje na pisemny wniosek. Niezłożenie wniosku, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, uznawane jest za rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów. 

5. W załączniku nr 1 do Szczegółowych Zasad znajduje się: 

1) wykaz kierunków studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, na które obowiązuje limit miejsc 

w roku akademickim 2020/2021; 

2) zasady potwierdzania znajomości odpowiedniego języka obcego na wymaganym poziomie w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku Filologia. 

6. W załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad znajduje się: 

1) wykaz kierunków studiów II stopnia, na które obowiązuje limit miejsc w roku akademickim 2020/2021; 

2) wykaz kierunków studiów II stopnia, które w postępowaniu rekrutacyjnym wymagają dodatkowej weryfikacji 

efektów uczenia się oraz zakres i sposób ich weryfikacji; 

3) zasady potwierdzania znajomości odpowiedniego języka obcego na wymaganym poziomie w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia II stopnia na kierunku Filologia. 

7. W przypadku, gdy postępowanie rekrutacyjne przewiduje przeprowadzenie egzaminów, w tym egzaminów 

kwalifikacyjnych, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych ustala dziekan właściwego wydziału w drodze 

zarządzenia. 
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§ 3 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji  

1. Uniwersytet SWPS pobiera opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 85 zł. 

2. Uniwersytet SWPS może ustalić niższą wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji dla wybranych grup 

kandydatów. 

3. Zwolnieni z wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji są absolwenci: 

1) studiów, studiów podyplomowych i doktoranckich Uniwersytetu SWPS; 

2) Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa i Collegium Da Vinci w Poznaniu; 

3) Liceum Akademickiego Da Vinci w Poznaniu; 

4) studiów podyplomowych Collegium Da Vinci w Poznaniu. 

4. Uniwersytet SWPS zwraca opłatę za przeprowadzenie rekrutacji jedynie w przypadku gdy kierunek studiów, na 

który kandydat aplikował, nie został uruchomiony oraz kandydat nie został przyjęty na inny kierunek studiów. 

§ 4 

Składanie dokumentów 

1. Po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu rekrutacyjnego kandydat na studia w Uniwersytecie SWPS 

wgrywa do formularza rekrutacyjnego skany wymaganych dokumentów a następnie dostarcza w wersji 

papierowej do Uniwersytetu SWPS: 

1) kopię matury lub jej odpisu (oryginał do wglądu) w przypadku studiów I stopnia; 

2) kopię dyplomu ukończenia studiów lub jego odpisu (oryginał do wglądu) w przypadku studiów II stopnia; 

3) dwa podpisane na każdej stronie egzemplarze Umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z 

załącznikami (wydruk z indywidualnego konta z systemu rekrutacyjnego) – dotyczy cudzoziemców; 

4) ankietę osobową wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego; 

5) na kierunki „Psychologia dla magistrów i licencjatów” oraz „Prawo w trybie indywidualnej organizacji 

studiów”: 

a) kopię dyplomu lub odpisu ukończenia studiów (oryginał do wglądu); w przypadku, kiedy kandydat który 

ukończył studia, ale nie posiada jeszcze dyplomu, może przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów 

wraz z kartą przebiegu studiów; 

b) w przypadku, gdy kandydat uzyskał tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów dwustopniowych – 

kopię dyplomu lub odpisu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (oryginał do wglądu); 

c) w przypadku dyplomów wydanych po dniu 1 stycznia 2005 roku –  także kopię suplementu do dyplomu 

(oryginał do wglądu); 

d) w przypadku dyplomów wydanych przed dniem 1 stycznia 2005 roku - kopię czytelnego i w pełni 

uzupełnionego indeksu jednolitych studiów magisterskich lub kopię obu indeksów w przypadku, gdy 

kandydat uzyskał tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów dwustopniowych (oryginał do 

wglądu). W przypadku braku indeksu należy dostarczyć kopię karty przebiegu studiów (oryginał do 

wglądu). Kandydat na kierunek „Prawo w trybie indywidualnej organizacji studiów” dostarcza karty 

przebiegu studiów; 

e) sylabusy lub karty przedmiotów zaliczonych przez kandydata w innej uczelni (dotyczy kandydatów na 

kierunek „Prawo w trybie indywidualnej organizacji studiów”). 
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2. Dokumenty wymienione w ust. 1, kandydat składa w formie pisemnej we właściwym Biurze Rekrutacji w terminie 

wyznaczonym przez Uniwersytet SWPS. Dokumenty mogą być składane osobiście (przez kandydata lub osobę 

trzecią) lub za pośrednictwem poczty (w tym przesyłką kurierską). 

3. W przypadku kandydatów będących cudzoziemcami: 

1) kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie Umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z 

załącznikami – niezależnie od sposobu składania dokumentów; 

2) Umowa o warunkach odpłatności za studia może być podpisana przez pełnomocnika – wówczas należy 

dodatkowo doręczyć pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. 

§ 5 

Proces rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

1. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie są kwalifikowani w sposób określony w rozdziale 

III Uchwały Rekrutacyjnej, przy czym wykaz kierunków na które obowiązuje limit miejsc, wstęp wolny, forma 

konkursu lub wyniki pisemnych matur określa załącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad. 

2. W przypadku kwalifikacji kandydatów na kierunek „Psychologia dla magistrów i licencjatów” oraz „Prawo w 

trybie indywidualnej organizacji studiów” dziekan właściwego wydziału indywidualnie określa przedmioty 

zaliczone na podstawie dokumentacji przedłożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Podania o przyjęcie na wyższy rok na kierunek „Psychologia” należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 

4. Podania o przyjęcie na wyższy rok na kierunek „Prawo” oraz na kierunek „Prawo w indywidualnej organizacji 

studiów” należy złożyć do dnia 5 września 2020 roku. 

5. Zakres, forma i organizacja egzaminów na kierunkach, na których są przewidziane, zostaną ogłoszone do dnia 

15 kwietnia 2020 roku.    

6. Zakres, forma i organizacja egzaminu kwalifikacyjnego z języka obcego zostaną ogłoszone do dnia 15 kwietnia 

2020 roku. 

§ 6 

Proces rekrutacji na studia II stopnia 

Kandydaci na studia II stopnia są kwalifikowani w sposób określony w rozdziale III Uchwały Rekrutacyjnej, przy 

zachowaniu zasad wynikających z załącznika nr 2 do Szczegółowych Zasad. 

 

§ 7 

Proces rekrutacji na studia dla kandydatów posiadających maturę europejską, maturę międzynarodową, maturę 

zagraniczną lub polski dyplom ukończenia studiów oraz cudzoziemców 

 

1. Kandydaci będący obywatelami polskimi kwalifikowani na podstawie matury międzynarodowej i matury 

europejskiej przyjmowani są zgodnie z procesem rekrutacji opisanym w rozdziale III Uchwały Rekrutacyjnej. 

2. Kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wydany 

za granicą, składają dodatkowo tłumaczenie na język polski świadectwa lub dyplomu obcojęzycznego zgodnie  

z zasadami określonymi w § 9 Uchwały Rekrutacyjnej. 
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Załącznik nr 1 
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  
w roku akademickim 2020/2021 

 

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2020/2021 

 

Proces rekrutacji na poszczególne kierunki studiów odbywa się na podstawie warunków podanych w kolumnach 

„nowa matura” i „stara matura”.  

Wyjaśnienie skrótów: 

JSM – jednolite studia magisterskie, 

1 st. – studia pierwszego stopnia. 

Wydział Psychologii w Warszawie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 

trwania 
studiów 

oraz 

poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 

poziom 
znajomości 

języka 

wykładowego 

psychologia 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
120 pkt 

PL – B2 

psychologia 
5 lat 
JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
120 pkt 

PL – B2 

psychologia, studia dla 
magistrów i licencjatów 

3,5 roku 
JSM 

niestacjonarna 
przedstawiona dokumentacja ukończonych 

studiów 
PL – B2 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 
trwania 
studiów 

oraz 
poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 
poziom 

znajomości 
języka 

wykładowego 

filologia, filologia angielska  
studia prowadzone w 

języku angielskim 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

- język angielski: min. 
80% poziom 
podstawowy lub min 
50% poziom 
rozszerzony, 
albo 

 

ENG – 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. 
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Writing – wypracowanie na temat wybrany 
spośród ok. 5 zaproponowanych, 250-350 
słów 

filologia, filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 
hiszpańskim, 

 

filologia, filologia angielska  
z rozszerzonym językiem 

chińskim, 
 

filologia, filologia angielska  
z rozszerzonym językiem 

niemieckim, 

 
filologia, filologia angielska  
z rozszerzonym językiem 

japońskim 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

- język angielski: min. 
80% poziom 
podstawowy lub min 

50% poziom 
rozszerzony, 
albo 

 

ENG – 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 ok. 5 zaproponowanych, 250-350 
słów 

filologia, filologia szwedzka 
 

filologia, filologia norweska 

3 lata 
1 st.  

stacjonarna 

- 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 4 lata 
1 st.  

stacjonarna 

- 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 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

- język obcy: min. 50% 
poziom podstawowy lub 
min 30% poziom 
rozszerzony 

albo 

 

PL – B2 
 
 
 

 
 

znajomość 
języka 

hiszpańskiego 
na poziomie 

B1  

- dokument potwierdzający znajomość języka 
obcego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
rekrutacyjnej) 

- język hiszpański:  
1. Poziom podstawowy – 
konieczność 
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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 
3 lata 
1 st. 

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 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

wstęp wolny PL – B2 

kulturoznawstwo, kultura 
współczesna 

 
kulturoznawstwo, 

projektowanie innowacji 
(soi) 

 
studia azjatyckie:          

Chiny i Azja Wschodnia 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

wstęp wolny 

PL – B2 

zarządzanie i przywództwo, 
zarządzanie 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

PL – B2 

Wydział Prawa w Warszawie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 
trwania 
studiów 

oraz 
poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 
poziom 

znajomości 
języka 

wykładowego 

prawo 
5 lat 

JSM 

stacjonarna  

niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 

łącznie min. 100 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 

100 pkt 

PL – B2 

prawo w biznesie 
3 lata 

1 st. 

stacjonarna  

niestacjonarna 
wstęp wolny PL – B2 

prawo, prawo w 
indywidualnej organizacji 

toku studiów 

zgodnie z 
decyzją 

Dziekana 

stacjonarna  
niestacjonarna 

przedstawiona dokumentacja ukończonych 
studiów 

PL – B2 
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JSM 

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 
trwania 
studiów 

oraz 
poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 
poziom 

znajomości 
języka 

wykładowego 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, 

marka – kreacja i 
komunikacja (branding – 

reklama – public relations) 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 95 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt 

PL – B2 

dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, 

nowe media (digital i social 

media) 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 95 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt 

PL – B2 

Grafika 
3 lata 

1 st. 

stacjonarna 

niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 

łącznie min. 95 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt 

PL – B2 

Prawo 
5 lat 
JSM 

stacjonarna  
dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 100 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
100 pkt 

PL – B2 

Wydział Psychologii we Wrocławiu 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 

trwania 
studiów 

oraz 

poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 

poziom 
znajomości 

języka 

wykładowego 

psychologia 
3 lata 

1 st. 

stacjonarna  

niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 

łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt 

PL – B2 

psychologia 
5 lat 
JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt 

PL – B2 

psychologia, studia dla 
magistrów i licencjatów 

3,5 roku 
JSM 

niestacjonarna 
przedstawiona dokumentacja ukończonych 

studiów 
PL – B2 

Wydział Psychologii w Sopocie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 
trwania 

studiów 
oraz 

poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 
poziom 

znajomości 
języka 

wykładowego 

psychologia 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 

wyniki łącznie min. 
60 pkt (min dwie 
oceny dostateczne) 

PL – B2 

psychologia 
5 lat 
JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
60 pkt (min dwie 
oceny dostateczne) 

PL – B2 

psychologia, studia dla 
magistrów i licencjatów 

 
3,5 roku 

JSM 
niestacjonarna 

przedstawiona dokumentacja ukończonych 
studiów 

PL – B2 
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Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas 
trwania 

studiów 
oraz 

poziom 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany 
poziom 

znajomości 
języka 

wykładowego 

psychologia 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
100 pkt 

PL – B2 

psychologia 
5 lat 
JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
100 pkt 

PL – B2 

psychologia, studia dla 
magistrów i licencjatów 

3,5 roku 
JSM 

niestacjonarna 
przedstawiona dokumentacja ukończonych 

studiów 
PL – B2 

prawo 
5 lat 

JSM 

stacjonarna  

niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 

łącznie min. 100 pkt 

dwa najwyższe 

wyniki łącznie min. 
100 pkt 

PL – B2 

prawo, prawo w 
indywidualnej organizacji 

toku studiów 

zgodnie z 
decyzją 

Dziekana 
JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

przedstawiona dokumentacja ukończonych 
studiów 

PL – B2 

Wydział Psychologii w Katowicach 

kierunek studiów, 

specjalność 

czas 
trwania 

studiów 
w latach 

formy 

studiów 

nowa matura 

(część pisemna) 

stara matura  

(część pisemna) 

wymagany 
poziom 

znajomości 
języka 

wykładowego 

psychologia 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt  

PL – B2 

psychologia 
5 lat 
JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 
łącznie min. 120 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 
80 pkt 

PL – B2 

psychologia, studia dla 

magistrów i licencjatów 

3,5 roku 

JSM 
niestacjonarna 

przedstawiona dokumentacja ukończonych 

studiów 
PL – B2 

psychokryminalistyka 
3 lata 

1 st. 

stacjonarna  

niestacjonarna 

dwa najwyższe wyniki 

łącznie min. 90 pkt 

dwa najwyższe 
wyniki łącznie min. 

80 pkt 

PL – B2 
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Załącznik nr 2 
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  
w roku akademickim 2020/2021 

 

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów II stopnia 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2020/2021 

 

kierunek studiów, 

specjalność 

czas 
trwania 

studiów 
w latach 

formy 

studiów 

wymagany 
poziom języka 
wykładowego 

zasady rekrutacji 
dyscypliny / dziedziny 
ukończonych studiów I 

stopnia 

psychologia 2 
stacjonarna  

niestacjonarna 
PL - B2 

Oczekiwane od kandydata efekty uczenia 
się odpowiadające osiąganym na studiach 

I stopnia na Uniwersytecie SWPS 

Mierniki efektów uczenia się / Zasady 
kwalifikacji  

 

Kandydat na Psychologię studia II stopnia 
posiada kwalifikację pełną na poziomie 6 

PRK oraz kompetencje niezbędne do 
kontynuacji kształcenia na studiach 

drugiego stopnia na tym kierunku, w 
szczególności:  
• zna i rozumie biologiczne podstawy 
zachowania człowieka  
• zna i rozumie problematykę 

funkcjonowania człowieka w otoczeniu 
społecznym, teorie wyjaśniające i sposoby 
prowadzenia badań w psychologii 
społecznej  
• zna i rozumie pojęcie emocji i motywacji 

oraz teorie wyjaśniające w tym zakresie i 
sposoby badania tych zjawisk  
• zna i rozumie pojęcie procesów 
poznawczych oraz teorie wyjaśniające w 
tym zakresie i sposoby badania tych zjawisk  

W procesie rekrutacji kandydat wybiera 
kierunek psychologia oraz specjalność.  

 
1) W przypadku absolwentów studiów I 

stopnia na kierunku psychologia o 
profilu ogólnoakademickim, w tym w 
szczególności absolwentów 
Uniwersytetu SWPS: wstęp wolny; 
2) W przypadku innych absolwentów, w 

tym psychologii o profilu praktycznym 
lub kierunków w dyscyplinie wiodącej 
psychologia: egzamin składający się z 
części pisemnej i ustnej (realizowane 
jednego dnia). Wszyscy kandydaci 

zapisani na egzamin otrzymają listę 
zagadnień i rekomendowanych lektur, 
które pomogą w przygotowaniu się do 
kwalifikacji. 
· część pisemna - test sprawdzający 

- psychologia o profilu 
ogólnoakademickim 

(dziedzina nauk 
społecznych)  
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• zna i rozumie pojęcie osobowości i jej 
rolę w wyjaśnianiu zachowań człowieka 
oraz sposoby jej badania  
• zna i rozumie pojęcie różnic 
indywidualnych i ich rolę w wyjaśnianiu 
zachowań człowieka oraz sposoby ich 
badania  
• zna i rozumie psychologiczną 
perspektywę ujęcia rozwoju człowieka w 
cyklu życia oraz teorie wyjaśniające w tym 
zakresie i specyfikę badań  
• zna i rozumie złożoność pojęcia normy i 
patologii w psychologii  
• zna najważniejsze systemy klasyfikacji 
zaburzeń, rozumie ich kontekst 
historyczno-kulturowy oraz zna teorie 
wyjaśniające w obszarze psychopatologii  
• zna i rozumie podstawy metodologii 
badań psychologicznych  
• zna i rozumie podstawy zastosowania 
statystyki w psychologii  
• zna i rozumie teorie i zasady dotyczące 
pomiaru konstruktów psychologicznych, w 
tym w szczególności uwarunkowania 
rzetelności i trafności pomiaru  
• formułuje problem badawczy i proponuje 
jego rozwiązanie, posługując się wiedzą 
psychologiczną: dobiera teorię 
psychologiczną i metody rozwiązania 
problemu, przeprowadza kwerendę 
źródłową, analizuje i syntetyzuje pozyskane 
informacje.  
• potrafi wykorzystać wiedzę z powyższych 

obszarów psychologii i jej subdyscyplin do 
opisu i wyjaśnienia zachowania człowieka.  

wiedzę i umiejętności z zakresu efektów 
uczenia się I stopnia;  
waga testu: 50%, liczba punktów 
możliwa do zdobycia - 50;  
· część ustna - rozmowa kwalifikacyjna, 
podczas której sprawdzane są:  
- ogólne predyspozycje (umiejętność 
formułowania i uzasadniania własnych 
opinii) – do 20 pkt, 
- gotowość do intensywnej nauki i 
umiejętność organizowania własnego 
procesu uczenia się – do 20 pkt, 
- oczekiwania względem oferowanych 
studiów magisterskich na kierunku 
Psychologia w Uniwersytecie SWPS – do 
5 pkt, 
- zbieżność zainteresowań oraz celów 
zawodowych z wybranym programem 
studiów – do 5 pkt;  
Punktem wyjścia do rozmowy będzie 
tekst naukowy udostępniony 
kandydatowi na 15 min przed terminem 
rozmowy. 
waga rozmowy 50%, liczba punktów 
możliwa do zdobycia - 50;  
 
Terminy egzaminów: 
18 lipca 2020 r. (Wydział Psychologii w 
Warszawie) 
12 września 2020 r. (Wydział Psychologii 
w Warszawie oraz Wydział Psychologii 
we Wrocławiu).  
 

Wybór kandydatów będzie miał formę 
listy rankingowej. Jeśli liczba chętnych 
przekroczy liczbę miejsc, wówczas 
granicą będzie limit miejsc. 
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filologia, filologia 
angielska  

studia prowadzone 
w języku angielskim 

2 
stacjonarna 

niestacjonarna 
ENG - C1 

O przyjęcie na studia II stopnia może ubiegać się kandydat dowolnych studiów I 
stopnia, który: 
1) posiada potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Za potwierdzenie znajomości 
języka angielskiego na poziomie C1 uznaje się dyplomy, certyfikaty językowe 
określone w załączniku nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej; 
lub 
2) nie posiada potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie C1, jednak 
uzyska pozytywny wynik z dwuczęściowego egzaminu kwalifikacyjnego, złożonego z: 
a) egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z trzech części: 
• Reading - test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego; 
• Grammar & Vocabulary – test dot. słownictwa i gramatyki; 
• Writing – wypracowanie na jeden z zaproponowanych tematów, 250-300 słów. 
b) egzaminu ustnego, sprawdzającego umiejętność wypowiedzi kandydata na 
wybrany temat, z zakresu kultury, literatury lub językoznawstwa, a także umiejętność 
swobodnego prowadzenia rozmowy w języku angielskim. 
 
Terminy egzaminów: 
05 maja 2020 godz. godz. 9:00 - egzamin pisemny, godz.10:30 - egzamin ustny  
16 lipca 2020 godz. godz. 12:30 - egzamin pisemny, godz. 14:00 - egzamin ustny 
W przypadku konieczności wprowadzenia kolejnych terminów, zostaną one podane 
do publicznej wiadomości na początku sierpnia 2020 r. 

 

filologia, 

skandynawistyka  
(j. szwedzki,  
j. norweski) 

2 niestacjonarna PL - B2 

O przyjęcie na studia II stopnia może ubiegać się kandydat dowolnych studiów  
I stopnia, który: 

1) posiada potwierdzenie znajomości języka szwedzkiego lub norweskiego na 
poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Za 

potwierdzenie znajomości języka szwedzkiego lub norweskiego na poziomie B2 
uznaje się dyplomy, certyfikaty językowe określone w załączniku nr 2 do Uchwały 
Rekrutacyjnej; 

lub 
2) nie posiada potwierdzenia znajomości języka szwedzkiego lub norweskiego na 

poziomie B2, jednak uzyska pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacyjnego, złożonego 
z dwóch części: 
- rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, słownictwa i gramatyki, pisania, 

konwersacji i oceny fonetyki. 
- rozmowy z opiekunami programu literaturoznawczego, językoznawczego  

i kulturoznawczego.  
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Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku innego niż filologia zobowiązani 
są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim z następujących 
dziedzin: językoznawstwo albo literatura i kultura (przed egzaminem kandydat 
otrzyma listę zagadnień z wybranej dziedziny). 
Od kandydatów z zagranicy wymagana jest dodatkowo udokumentowana znajomość 
języka polskiego na poziomie B2. 

kulturoznawstwo, 
media i kultura 

cyfrowa 
 

kulturoznawstwo, 

menedżer, agent, 
producent (MAP) 

2 niestacjonarna PL - B2 

1) W przypadku absolwentów kulturoznawstwa I stopnia na Uniwersytecie SWPS - 
wstęp wolny, 

2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w wybranych dyscyplinach w 
dziedzinie nauk humanistycznych oraz w dziedzinie nauk społecznych - wstęp wolny; 

3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin student 
jest kwalifikowany na podstawie oceny: 
a) rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne właściwe dla studiów pierwszego stopnia, które są niezbędne do podjęcia 
kulturoznawczych studiów drugiego stopnia - do 60 pkt  

punktem wyjścia do rozmowy jest krótki artykuł poruszający zagadnienia  
i problematykę związane z tematyką podejmowanych studiów, udostępniony 
kandydatowi do 7 dni przed terminem rozmowy, 

b) kwestionariusza zawierającego pytania o dotychczasowe doświadczenie 
akademickie oraz doświadczenie związane z sektorem kultury, sztuki bądź mediów 

oraz o motywacje do podjęcia studiów; kwestionariusz należy dostarczyć na rozmowę 
- do 40 pkt  

 
Terminy egzaminów: 
14 lipca 2020 r. 

11 września 2020 r. 
28 września 2020 r. 

- nauki o kulturze i religii, 
nauki o sztuce, filozofia, 

literaturoznawstwo, 
językoznawstwo (dziedzina 

nauk humanistycznych)  
- dyscypliny: nauki o 
komunikacji społecznej i 

mediach, nauki 
socjologiczne (dziedzina 

nauk społecznych) 

dziennikarstwo i 
komunikacja 

społeczna 
2 

stacjonarna 
niestacjonarna 

PL - B2 

1) W przypadku absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia na 
Uniwersytecie SWPS - wstęp wolny, 

2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w ramach preferowanych dziedzin - 
wstęp wolny, 
3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin - 
rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja ocenia:  
a) doświadczenie w obszarze mediów i komunikacji społecznej - do 5 pkt, 
b) zainteresowania obszarem mediów i nauk społecznych - do 5 pkt, 
c) znajomość polecanej literatury - do 5 pkt, 
d) orientację i znajomość podmiotów medialnych (tytułów najważniejszych mediów  

- nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, nauki 

o polityce i administracji, 
nauki prawne, psychologia 
(dziedzina nauk 
społecznych)  
- nauki o kulturze i religii 
(dziedzina nauk 
humanistycznych) 
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i dziennikarzy) - do 5 pkt, 
e) orientację w prawnych i etycznych aspektach pracy dziennikarza - do 5 pkt, 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zdobyć maksymalnie 25 punktów. 
Warunkiem koniecznym jest odpowiedź w co najmniej w zadowalający sposób (3 pkt) 
na każde z wyżej wymienionych zagadnień.  
 
Kandydat do 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma krótką ankietę 
zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane z dziennikarstwem  
i o motywacje do podjęcia studiów oraz trzy materiały do samodzielnego 
przeanalizowania przed rozmową. 
 
Terminy egzaminów: 
- 20 lipca 2020 r. 
- 21 września 2020 r. 

komunikacja i 
media 

2 
stacjonarna 

niestacjonarna 
PL - B2 

1) W przypadku absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia na 

Uniwersytecie SWPS - wstęp wolny, 
2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w ramach preferowanych dziedzin - 
wstęp wolny, 

3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin - 
rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja ocenia: 

a) predyspozycje ogólne (umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii) - 
do 30 pkt, 

b) predyspozycje kierunkowe (orientacja w podstawowych zagadnieniach z zakresu 
komunikacji, mediów i wizerunku, znajomość rynku medialnego w Polsce) - do 30 pkt, 
c) gotowość do intensywnej nauki (w tym pracy zespołowej) i umiejętność 

organizowania własnego czasu - do 20 pkt, 
d) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem 

studiów - do 10 pkt, 
e) oczekiwania względem oferowanych studiów magisterskich - do 10 pkt  
 

Kandydat do 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma krótką ankietę 
zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane z mediami, 

komunikacją wizerunkową, przemysłami kreatywnymi i o motywacje do podjęcia 
studiów, co będzie punktem wyjścia do rozmowy z Komisją.  

- filozofia, historia, 
językoznawstwo, 
literaturoznawstwo ,nauki o 

kulturze i religii ,nauki o 
sztuce (dziedzina nauk 

humanistycznych), 
- ekonomia i finanse, 

geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna, nauki o 

bezpieczeństwie, nauki o 
komunikacji społecznej i 

mediach, nauki o polityce i 
administracji, nauki o 
zarządzaniu i jakości, nauki 

prawne, nauki socjologiczne, 
pedagogika, psychologia 

(dziedzina nauk 
społecznych), 
- sztuki filmowe i teatralne, 

sztuki muzyczne, sztuki 
plastyczne i konserwacja 

dzieł sztuki (dziedzina sztuki) 
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zarządzanie i 
przywództwo, 

zarządzanie 
2 niestacjonarna PL - B2 

1) W przypadku absolwentów zarządzania i przywództwa I stopnia na Uniwersytecie 
SWPS - wstęp wolny, 
2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w ramach preferowanych dziedzin - 
wstęp wolny, 
3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin - 
rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja ocenia: 
a) predyspozycje ogólne (umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii) - 
do 30 pkt, 
b) predyspozycje kierunkowe (znajomość podstawowych zagadnień z zakresu 
zarządzania) - do 30 pkt, 
c) gotowość do intensywnej nauki (w tym pracy zespołowej) i umiejętność 
organizowania własnego czasu - do 20 pkt, 
d) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem 
studiów - do 10 pkt, 
e) oczekiwania względem oferowanych studiów magisterskich - do 10 pkt 
Kandydat do 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma krótką ankietę 
zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane z zarządzaniem i o 
motywacje do podjęcia studiów. Odpowiedzi na zadane pytania będą bazą do 
rozmowy z Komisją. 
 
Terminy egzaminów: 
23 lipca 2020 r. godz. 12:00 
23 września 2020 r. godz. 12:00 

- nauki o zarządzaniu i 
jakości, ekonomia i finanse, 
nauki o polityce i 
administracji, nauki prawne, 
psychologia, nauki 
socjologiczne (dziedzina 
nauk społecznych),  
- nauki o kulturze i religii 
(dziedzina nauk 
humanistycznych) 

zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

2 niestacjonarna PL - B2 Wstęp wolny 

 

 


