
 
Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów II stopnia 

na 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  
II 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,  
• 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 

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 
wiedzę i umiejętności z zakresu efektów 
uczenia się I stopnia;  
waga testu: 50%, liczba punktów 
możliwa do zdobycia – 50.  
· Część ustna – rozmowa kwalifikacyjna, 

– psychologia o profilu 
ogólnoakademickim 
(dziedzina nauk 
społecznych)  



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.  

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 minut 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. 

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 dotyczący 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: 
5 maja 2020 r., godz. godz. 9:00 – 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.  
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 I stopnia, które są niezbędne do podjęcia 
kulturoznawczych studiów II 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 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  
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 pkt. 
Warunkiem koniecznym jest odpowiedź w sposób co najmniej w zadowalający (3 pkt) 
na każde z wyżej wymienionych zagadnień.  

– 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) 



Kandydat do 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma krótką ankietę 
zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane z dziennikarstwem  
i o motywację do podjęcia studiów oraz trzy materiały do samodzielnego 
przeanalizowania przed rozmową. 
 
Terminy egzaminów: 
– 20 lipca 2020 r., 
– 21 września 2020 r. 

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 motywację 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 

 

 
 


