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Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku polskim 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2021/2022 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku polskim w SWPS 

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (zwanym dalej: „Uniwersytetem SWPS” lub „Uczelnią”), w roku akademickim 

2021/2022 (zwane dalej: „Szczegółowymi Zasadami”) zawierają wykaz szczegółowych wymagań w postępowaniu 

rekrutacyjnym na kierunki studiów prowadzone w języku polskim na poziomie studiów pierwszego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia, wykaz kierunków studiów, na które obowiązuje limit miejsc, 

wykaz kierunków studiów, na które wstęp jest wolny, minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych będącą warunkiem 

przyjęcia na studia, jeżeli postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy, zasady potwierdzania znajomości 

języka obcego na wymaganym poziomie, zasady przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, jeżeli postępowanie 

rekrutacyjne przewiduje ich prowadzenie zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2021/2022 

stanowiących załącznik do Uchwały Nr 54/2020 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 19 

czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w 

SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2021/2022 z późniejszymi zmianami (dalej jako: 

„Uchwała Rekrutacyjna”). 

 

§ 2 

Definicje 

Przez pojęcia użyte w Szczegółowych Zasadach rozumie się odpowiednio: 

1) „nowa matura” – oznacza to świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty uzyskane 

w trybie egzaminu maturalnego; 

2) „stara matura” – oznacza to 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 
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przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

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

7) „program Psychologia dla magistrów i licencjatów” – tryb przyjęcia na studia na kierunku Psychologia, jednolite 

studia magisterskie realizowane w ramach indywidualnej organizacji studiów oferowanych absolwentom studiów; 

8) „tryb studiów realizowanych od semestru wyższego niż pierwszy” – tryb przyjęcia na studia realizowane w ramach 

indywidualnej organizacji studiów, o której mowa w Regulaminie studiów w Uniwersytecie SWPS. 

 

§ 3 

Procedura przyjęcia na studia 

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

1) rejestracja kandydata za pomocą systemu rekrutacyjnego i wgranie niezbędnych dokumentów; 

2) weryfikacja spełniania wymogów formalnych przez kandydata; 

3) wynik kwalifikacji w przypadku kierunków studiów, na które wstęp jest wolny; 

4) postępowanie kwalifikacyjne w przypadku kierunków studiów, na które postępowanie rekrutacyjne 

przewiduje próg punktowy, w tym przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych lub przeprowadzenie 

weryfikacji efektów uczenia się; 

5) zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia; 

6) dostarczenie do Uniwersytetu SWPS kompletu dokumentów; 

7) 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. 

2. W przypadku kwalifikacji kandydatów na studia realizowane w ramach programu Psychologia dla magistrów i 

licencjatów albo w ramach trybu studiów realizowanych od semestru wyższego niż pierwszy, 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 2021 roku. 

4. Podania o przyjęcie na kierunek Prawo w ramach trybu studiów realizowanych od semestru wyższego niż pierwszy 

należy złożyć do dnia 6 września 2021 roku. 

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

1) wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2021/2022, na które obowiązuje 

limit miejsc, w tym kierunki studiów na które postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy (w tym 

listy rankingowe) lub przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych; 

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

rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku studiów Filologia. 

6. W załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad znajduje się: 
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1) wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w 

Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2021/2022, na które obowiązuje limit miejsc, w tym kierunki studiów 

na które postępowanie rekrutacyjne przewiduje przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych; 

2) wykaz kierunków studiów drugiego 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 drugiego stopnia na kierunku studiów 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. 

8. W przypadku, gdy postępowanie rekrutacyjne przewiduje przyjęcie kandydatów na podstawie listy rankingowej, 

oznacza to, że na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki, powyżej minimalnego progu 

punktowego w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach limitu miejsc dla określonego kierunku studiów, z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 

9. W przypadku złożenia rezygnacji lub nieukończenia postępowania rekrutacyjnego we wskazanym terminie, prawo 

do przyjęcia i podjęcia studiów uzyskuje kolejna osoba z listy rankingowej, pod warunkiem, że przeszła pozytywnie 

proces rekrutacji. 

10. W przypadku, gdy w postępowaniu rekrutacyjnym sporządzana jest lista rankingowa, Rektor na podstawie 

indywidualnej decyzji biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia lub sytuację kandydata, może postanowić o 

przyjęciu go na studia poza listą rankingową i limitem przyjęć określonym dla danego kierunku studiów, o których 

mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem konieczności spełniania pozostałych wymagań formalnych. 

 

§ 4 

Składanie dokumentów 

1. Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym składane są zgodnie z postanowieniami Uchwały Rekrutacyjnej. 

2. Dokumenty poświadczające znajomość języka obcego, określone w załączniku nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej mogą 

zostać złożone w kopii (oryginał do wglądu).  

3. W przypadku składania oryginałów dokumentów za pośrednictwem poczty (w tym przesyłką kurierską) ich odbiór 

możliwy jest wyłącznie osobiście w Uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku nieprzyjęcia na studia w Uniwersytecie SWPS albo umorzenia postępowania rekrutacyjnego, 

kandydat może złożyć wniosek o wysłanie oryginałów dokumentów na podany adres. 

 

§ 5 

Postanowienie końcowe 
 
Jeżeli ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii albo stan zagrożenia 

epidemicznego lub ze względu na czasowe ograniczenie lub zawieszenie działalności Uczelni na podstawie przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, postępowanie rekrutacyjne w szczególności w zakresie zasad dostarczania lub 

odbierania dokumentów, a także terminów przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów uczenia 

się lub weryfikacji znajomości języka polskiego lub języka obcego może zostać odpowiednio dostosowane. Zmiany, o 
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których mowa w zdaniu poprzednim, następują w drodze zarządzenia i podawane są do wiadomości kandydatów z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  
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Załącznik nr 1 
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego 

na kierunki studiów prowadzone w języku polskim 
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2020/2021 

 

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

prowadzone w języku polskim 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2021/2022 

 

Proces rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone 

w języku polskim odbywa się na podstawie warunków podanych w kolumnach „nowa matura” i „stara matura”. W 

przypadku egzaminów kwalifikacyjnych z języka obcego ze starą maturą albo nową maturą możliwe jest zwolnienie z 

egzaminu na podstawie przedstawienia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej. 

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronach internetowych kierunków studiów dostępnych  

na www.swps.pl do dnia 15 kwietnia 2021 roku. 

Na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w 

SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2021/2022 obowiązuje limit miejsc a na niektóre 

kierunki studiów obowiązuje lista rankingowa lub egzamin kwalifikacyjny na zasadach wskazanych w Tabeli. 

 

Wyjaśnienie skrótów: 

ST – forma studiów stacjonarna 

NST – forma studiów niestacjonarna 

JSM – jednolite studia magisterskie, 

1 st. – studia pierwszego stopnia. 

 

§ 1  

Listy rankingowe 

 
1. W ramach postępowania rekrutacyjnego na kierunek studiów Psychologia, studia pierwszego stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie (z wyłączeniem rekrutacji w ramach programu Psychologia dla magistrów i 

licencjatów), przewidziany jest próg punktowy a przyjęcie na studia następuje po sporządzeniu listy rankingowej. 

Na studia zostaną przyjęci kandydaci którzy uzyskali największą liczbę punktów.   

2. Postępowanie rekrutacyjne na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 1 jest prowadzone na 

następujących wydziałach Uniwersytetu SWPS:  

1) Wydział Psychologii w Warszawie,  

2) Wydział Psychologii we Wrocławiu, 

3) Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, 

4) Wydział Psychologii w Sopocie, 

5) Wydział Psychologii w Katowicach. 
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3. Celem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie list rankingowych jest wybranie najlepszych 

kandydatów na studia, w ramach określonego limitu miejsc. 

4. Listy rankingowe tworzone są w ramach kolejnych naborów. 

5. Listy rankingowe dotyczą wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów. 

6. Dla każdego kierunku i formy studiów tworzone są odrębne listy rankingowe. 

7. Kandydaci będą umieszczani na liście rankingowej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z 

dwóch najlepiej zdanych przedmiotów w części pisemnej, zgodnie z przelicznikami opisanymi w § 13 Uchwały 

Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

8. Szczegółowy sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych w wybranych krajach, uprawniających do podjęcia 

studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich jest następujący: 

 

% Białoruś Izrael Norwegia Niemcy Rosja Szwecja 

100 10 10 6 1 5 A 

80 9-8 9-8 5 2 4 B 

60 7 7 4 3  C 

40 6 6 3 4 3 D 

20 5 5 2   E 

0 4-1 1-4 1 5-6 2 F 

 

% USA USA (GED) Ukraina Wielka Brytania Włochy 

100 A+ 100 12 A+ 10 

80 A 80 11-10 A 9 

60 B 60 9-8 B 8 

40 C 40 7 C 7 

20 D 20 6 D 6 

0 E 0 5-1 E 1-5 

 
 
9. W przypadku kandydatów, którzy osiągnęli jednakową liczbę punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki 

z trzeciego najlepiej zdanego przedmiotu na maturze pisemnej. 

10. Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są z maksymalną liczbą punktów na 

kierunki studiów związane z przedmiotem olimpiady. 

11. Do listy rankingowej kwalifikowani są kandydaci, którzy zarejestrowali się za pomocą systemu rekrutacyjnego i 

wgrali niezbędne dokumenty, pozytywnie przeszli weryfikację spełniania wymogów formalnych, wnieśli opłatę 

rekrutacyjną w pełnej wysokości oraz spełnili wymagany próg punktowy określony poniżej: 

 
Wydział prowadzący: 

dwa najwyższe wyniki z części pisemnej matury 

nowa matura stara matura 

Wydział Psychologii w Warszawie 120 pkt. 120 pkt. 

Wydział Psychologii we Wrocławiu 120 pkt. 80 pkt. 

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu 120 pkt. 100 pkt. 

Wydział Psychologii  w Sopocie 120 pkt. 80 pkt. 

Wydział Psychologii w Katowicach  120 pkt. 80 pkt. 
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12. Kandydaci cudzoziemcy przed zakwalifikowaniem do listy rankingowej są dodatkowo zobowiązani do 

potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie zgodnie z postanowieniami Uchwały 

Rekrutacyjnej. 

13. Kandydaci, których podania o przyjęcie na studia nie spełniły jeszcze wymagań określonych w ust. 11, będą 

rozpatrywani w kolejnym naborze. 

14. Każda lista rankingowa składa się z co najmniej trzech naborów. 

15. W przypadku wolnych miejsc Rektor może zdecydować o uruchomieniu naboru uzupełniającego lub o zwiększeniu 

liczby miejsc w ramach danej listy rankingowej, z zastrzeżeniem ust. 17. 

16. Na liście rankingowej znajduje się maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc przewidzianych jest dla danego naboru 

(opisane jako % wszystkich miejsc w ramach określonego limitu na rok akademicki 2021/2022) zgodnie z ust. 24. 

17. Jeśli liczba kandydatów w ramach naboru jest mniejsza niż liczba miejsc zaplanowanych dla danego naboru, 

wówczas kolejny nabór jest automatycznie zwiększony o niezapełnioną liczbę miejsc w poprzednim naborze. 

18. Wyniki dotyczące listy rankingowej będą prezentowane na indywidualnym koncie kandydata w formularzu 

rekrutacyjnym. 

19. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do listy rankingowej w danym naborze, umieszczani są na liście rezerwowej 

i jeśli wyrażą zgodę, biorą udział w kolejnym naborze. 

20. Kandydaci, którzy znajdą się na liście rankingowej, są zobowiązani do dokończenie procesu rekrutacji (podpisanie 

umowy i przesłanie do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów) w terminie określonym w ust. 23. Po 

dopełnieniu powyższych formalności następuje wpis na listę studentów. W przypadku niedochowania terminu, 

rozumiane jest to jako rezygnacja z postępowania rekrutacyjnego i stanowi podstawę jego umorzenia. 

21. Kandydaci zakwalifikowani na listę rankingową wysyłają dokumenty pocztą (w tym przesyłki kurierskie), przy czym 

pod uwagę brana jest data nadania. Kandydat wprowadza do formularza rekrutacyjnego datę nadania przesyłki 

oraz informację, z jakiej formy dostarczenia przesyłki skorzystał (tj. pocztowa czy kurierska). 

22. Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani na listę rankingową, a następnie przyjęci na studia w drodze warunkowej 

decyzji administracyjnej, mają obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie określonym w decyzji 

administracyjnej. 

23. Harmonogram sporządzania list rankingowych w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek studiów Psychologia 

na wszystkich wydziałach jest następujący: 

 

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego 
na kierunek Psychologia 

(otwarcie formularza rekrutacyjnego) 

15.04.2021 r.  
godz. 12:00 

  

 NABÓR 1 NABÓR 2 NABÓR 3 

Początek naboru 
15.04.2021 r.  
godz. 12:00 

16.06.2021 r.  
godz. 12:01 

20.07.2021 r.  
godz. 12:01 

Zamknięcie naboru 
16.06.2021 r.  
godz. 12:00 

20.07.2021 r.  
godz. 12:00 

16.09.2021 r.  
godz. 12:00 

Ogłoszenie listy rankingowej 
21.06.2021 r.  
godz. 12:00 

23.07.2021 r.  
godz. 12:00 

20.09.2021 r.  
godz. 12:00 

Termin dokończenia procesu rekrutacji 
dla osób, które znalazły się na liście rankingowej 

(podpisanie umowy oraz dostarczenie dokumentów). 

28.06.2021 r.  
godz. 12:00 

30.07.2021 r.  
godz. 12:00 

24.09.2021 r.  
godz. 12:00 

Termin dokończenia procesu rekrutacji 
dla osób, które zostały zakwalifikowane na listę 

rankingową z listy rezerwowej (podpisanie umowy oraz 
dostarczenie dokumentów). 

12.07.2021 r. 
godz. 12:00 

16.08.2021 r. 
godz. 12:00 

 
30.09.2021 r.  
godz. 12:00 
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24. Liczba miejsc na liście rankingowej jako część całkowitego limitu na danym kierunku i formie studiów jest 

następująca: 

 

 
Wydział prowadzący: Forma NABÓR 1 NABÓR 2 NABÓR 3 

Wydział Psychologii  
w Warszawie 

studia stacjonarne 10% 75% 15% 

studia niestacjonarne 20% 40% 40% 

Wydział Psychologii  
we Wrocławiu  

studia stacjonarne 10% 65% 25% 

studia niestacjonarne 10% 40% 50% 

Wydział Psychologii  
i Prawa w Poznaniu  

studia stacjonarne 10% 60% 30% 

studia niestacjonarne 15% 30% 55% 

 
Wydział Psychologii   

w Sopocie 

studia stacjonarne 10% 65% 25% 

studia niestacjonarne 15% 30% 55% 

Wydział Psychologii  
w Katowicach 

studia stacjonarne 10% 60% 30% 

studia niestacjonarne 20% 30% 50% 
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§ 2 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 

 

Wydział Psychologii w Warszawie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 

Psychologia 
3 lata - 1 st. 
5 lat - JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

rekrutacja na zasadzie list rankingowych opisana w § 1  PL – B2 

Psychologia, program 
Psychologia dla magistrów i 

licencjatów 

3,5 roku 
JSM 

niestacjonarna przedstawiona dokumentacja ukończonych studiów PL – B2 

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie* 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 

Filologia, Filologia angielska  
z rozszerzonym językiem 

rosyjskim 

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 – poprawianie błędów, testy wyboru, testy luk, parafrazy, ćwiczenia 
na słowotwórstwo  
Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród 3 zaproponowanych, 250-350 słów 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
- dwa najwyższe wyniki – łącznie min. 95 pkt 
- język obcy: min. 50% poziom podstawowy lub min 30% 

- dwa najwyższe wyniki – 
łącznie min. 95 pkt 

PL – B2 
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Filologia, Filologia szwedzka 
 

Filologia, Filologia norweska 

poziom rozszerzony, 
albo 

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

Filologia, Filologia szwedzka  
z rozszerzonym językiem 

angielskim 
 

Filologia, Filologia norweska 
z rozszerzonym językiem 

angielskim 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

- dwa najwyższe wyniki – łącznie min. 95 pkt 
- język angielski: min. 60% poziom podstawowy lub min 40% 
poziom rozszerzony, 
albo 

- dwa najwyższe wyniki – 
łącznie min. 95 pkt 

PL - B2 
ENG - B1 

- dokument potwierdzający znajomość języka angieslkiego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
rekrutacyjnej) 
albo 
- egzamin ustny z języka angielskiego 

Filologia, Iberystyka 
4 lata 
1 st. 

stacjonarna 
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 pisemny z języka obcego 

Filologia, Iberystyka 
z rozszerzonym językiem 

angielskim 

4 lata 
1 st. 

stacjonarna 

- język angielski: min. 60% poziom podstawowy lub min 40% 
poziom rozszerzony, 
albo 

 

PL - B2 
ENG - B1 

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
rekrutacyjnej) 
albo 
- egzamin ustny z języka angielskiego 
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Filologia, Iberystyka 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

- 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 

 

PL – B2 
 
 
 
 
 

znajomość języka 
hiszpańskiego na 

poziomie B1 

- dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
rekrutacyjnej) 
albo 
- egzamin pisemny z języka hiszpańskiego 

Filologia, Iberystyka 
z rozszerzonym językiem 

angielskim 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

- język angielski: min. 60% poziom podstawowy lub min 40% 
poziom rozszerzony 
albo 

 

PL – B2 
ENG - B1 

 
 
 
 

znajomość języka 
hiszpańskiego na 

poziomie B1 

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
rekrutacyjnej) 
albo 
- egzamin ustny z języka angielskiego 

- 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 pisemny z języka hiszpańskiego 
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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 pisemny z języka obcego 

Filologia, Italianistyka 
z rozszerzonym językiem 

angielskim 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

- język angielski: min. 60% poziom podstawowy lub min 40% 
poziom rozszerzony 
albo 

 

PL - B2 
ENG - B1 

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
rekrutacyjnej) 
albo 
- egzamin ustny z języka angielskiego 

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

wstęp wolny PL – B2 

Kulturoznawstwo, Kultura 
współczesna 

 
Kulturoznawstwo, 

Projektowanie innowacji (SoI) 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna wstęp wolny PL – B2 

Studia azjatyckie: Chiny i Azja 
Wschodnia 

3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

wstęp wolny 
 
Kandydat w procesie rekrutacji jest pytany o preferencje dotyczące ścieżki językowej, która 
ostatecznie jest wybierana w trakcie studiów: język chiński, język japoński, język koreański. 

PL – B2 

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 
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Zarządzanie i przywództwo 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

wstęp wolny PL – B2 

Życie Publiczne * 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

wstęp wolny PL – B2 

Wydział Projektowania w Warszawie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 

Informatyka * 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

Wybór kandydatów będzie odbywać się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z 
matematyki, informatyki i języka angielskiego w taki sposób, aby przyjęte zostały osoby o 
najlepszych kompetencjach z tych trzech przedmiotów, potwierdzonych egzaminem 
maturalnym. Warunkiem koniecznym do przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 60 punktów 
kwalifikacyjnych z matematyki obliczonych zgodnie z przelicznikiem wyników matur opisanym 
w § 13 Uchwały Rekrutacyjnej. O przyjęciu na studia będzie decydować suma punktów 
obliczana według wzoru:  
Jeżeli(m>60;(m*2+i+a*0,5);0)  
Na studia zostaną przyjęci kandydaci którzy spełnią powyższe warunki oraz uzyskają sumę 
punktów na poziomie co najmniej 150. Granicą przyjęć jest limit miejsc określony dla kierunku 
Informatyka.  
[m] - wynik z matury pisemnej z matematyki przeliczony na punkty kwalifikacyjne zgodnie ze 
sposobem określonym § 13 Uchwały Rekrutacyjnej (brany jest pod uwagę lepszy wynik jeśli 
kandydat pisał maturę na więcej niż jednym poziomie)  
[i] - wynik z matury pisemnej z informatyki przeliczony na punkty kwalifikacyjne zgodnie ze 
sposobem określonym § 13 Uchwały Rekrutacyjnej (brany jest pod uwagę lepszy wynik jeśli 
kandydat pisał maturę na więcej niż jednym poziomie)  
[a] - wynik z matury pisemnej z angielskiego przeliczony na punkty kwalifikacyjne zgodnie ze 
sposobem określonym § 13 Uchwały Rekrutacyjnej (brany jest pod uwagę lepszy wynik jeśli 
kandydat pisał maturę na więcej niż jednym poziomie) 

PL – B2 

Psychologia i informatyka 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna 

wstęp wolny 
 
Kandydat w procesie rekrutacji jest pytany o preferencje dotyczące specjalności, która 
ostatecznie jest wybierana w trakcie studiów: Psychologia AI, UX Research & Design, E-zdrowie: 
Interwencje internetowe. 

PL – B2 

Wzornictwo (School of Form) 
4 lata 
1 st. 

stacjonarna 
niestacjonarna 

Egzaminy w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim w oparciu o przygotowane 
przez kandydata portfolio (prezentację). 

PL – B2 
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Kandydat w portfolio ma pokazać co lub kto go inspiruje, jakie ma pasje i umiejętności. 
Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia portfolio w formie elektronicznej nie później niż 3 
dni robocze przed egzaminem. 
Lista kryteriów na rozmowie na podstawie portfolio: 
• Autoprezentacja (0-10 pkt) 
• Prace własne (0-10 pkt) 
• Inspiracje (0-10 pkt) 
• Forma portfolio (0-10 pkt) 
• Rozmowa (0-10 pkt) 
Maksymalna liczba punktów 50, minimalna liczba punktów do zdania egzaminu - 30 punktów, 
(60%).  
W przypadku cudzoziemców, na egzaminie obecny jest lektor, który ocenia poziom języka 
polskiego. 
Kandydaci rekomendowani do przyjęcia na studia powinni zdobyć minimum 30 punktów z 
rozmowy na podstawie portfolio oraz posiadać umiejętności językowe na poziomie minimum 
B2. Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc. 
Kandydaci z polskim obywatelstwem wraz z kompletem oryginalnych dokumentów 
dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania kierunku 
wzornictwo , wypełnione przez lekarza medycy pracy, na podstawie skierowania otrzymanego 
z biura rekrutacji, po pomyślnie zdanym egzaminie. 
Cudzoziemcy są zobowiązani do wykonania stosownych badań lekarskich, we wskazanej przez 
biuro rekrutacji placówce medycznej na terenie RP, na podstawie wydanego skierowania. 
Cudzoziemcy są zobowiązani do dostarczenia kompletu oryginalnych dokumentów do 15 
października 2021 roku. 
 
Kandydat w procesie rekrutacji jest pytany o preferencje dotyczące specjalności, która 
ostatecznie jest wybierana w trakcie studiów: Communication design (projektowanie 
komunikacji) - ST i NST, Domestic design (projektowanie otoczenia) - ST i NST, Fashion design 
(projektowanie mody) - ST, Industrial design (projektowanie dla przemysłu) - ST. 

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 
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Prawo w biznesie 
3 lata 
1 st. 

stacjonarna  
niestacjonarna 

wstęp wolny PL – B2 

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) 
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 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 

Psychologia 
3 lata - 1 st. 
5 lat - JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

rekrutacja na zasadzie list rankingowych opisana w § 1  PL – B2 

Psychologia, program 
Psychologia dla magistrów i 

licencjatów 

3,5 roku 
JSM 

niestacjonarna przedstawiona dokumentacja ukończonych studiów PL – B2 

Wydział Psychologii w Sopocie 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 
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Psychologia 
3 lata - 1 st. 
5 lat - JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

rekrutacja na zasadzie list rankingowych opisana w § 1  PL – B2 

Psychologia, program 
Psychologia dla magistrów i 

licencjatów 

3,5 roku 
JSM 

niestacjonarna przedstawiona dokumentacja ukończonych studiów PL – B2 

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 

Psychologia 
3 lata - 1 st. 
5 lat - JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

rekrutacja na zasadzie list rankingowych opisana w § 1  PL – B2 

Psychologia, program 
Psychologia 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 

Wydział Psychologii w Katowicach 

kierunek studiów, 
specjalność 

czas trwania 
oraz poziom 

studiów 
formy studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura  
(część pisemna) 

wymagany poziom 
znajomości języka 

wykładowego 

Psychologia 
3 lata - 1 st. 
5 lat - JSM 

stacjonarna  
niestacjonarna 

rekrutacja na zasadzie list rankingowych opisana w § 1  PL – B2 

Psychologia, program 
Psychologia 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 

 

 

* Zgodnie Zarządzeniem Nr 20/2021 Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w 
Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Zarządzeniem Nr 21/2021 Rektora SWPS 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, z dniem 1 września 
2021 roku dotychczasowy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie zostanie przekształcony w Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie oraz z dniem 1 września 2021 roku zostanie 
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utworzony Wydział Nauk Społecznych w Warszawie. Przyjęcie na kierunek studiów prowadzony na dotychczasowym Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie przed jego 
przekształceniem będzie w pełni skuteczne. 
 
**Postępowanie rekrutacyjne będzie mogło zostać wszczęte nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów na danym kierunku. 
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Załącznik nr 2 
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego 

na kierunki studiów prowadzone w języku polskim 
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2021/2022 
 
 

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia 

prowadzone w języku polskim 

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2021/2022 

 
 

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronach internetowych kierunków studiów dostępnych na 

www.swps.pl do dnia 15 kwietnia 2021 roku. 

 

Na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w SWPS Uniwersytecie 

Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2021/2022 obowiązuje limit miejsc, a na niektóre kierunki studiów 

obowiązuje egzamin kwalifikacyjny na zasadach wskazanych w Tabeli. 

 
Wyjaśnienie skrótów: 

ST – forma studiów stacjonarna 

NST – forma studiów niestacjonarna 
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czas 
trwania 
studiów 
w latach 

formy 
studiów 

wymagany 
poziom 
języka 

zasady rekrutacji 
dyscypliny / dziedziny ukończonych 

studiów pierwszego stopnia 

Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Psychologii we Wrocławiu 

kierunek: Psychologia 

2 ST 
NST 

PL - B2 Oczekiwane od kandydata efekty 
uczenia się odpowiadające osiąganym 
na studiach I stopnia na Uniwersytecie 

SWPS 

Mierniki efektów uczenia się / Zasady kwalifikacji 

- psychologia o profilu ogólnoakademickim 
(dziedzina nauk społecznych) 

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  
• zna i rozumie pojęcie osobowości i jej 
rolę w wyjaśnianiu zachowań człowieka 

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 absolwentów innych niż określeni w pkt 1), 
w tym psychologii o profilu praktycznym lub kierunków w 
dyscyplinie wiodącej psychologia: egzamin składający się z 
części pisemnej i ustnej. 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, liczba punktów 
możliwa do zdobycia - 50: 
Wydział Psychologii w Warszawie: wymagany wynik testu 
> 50% żeby zakwalifikować się do części ustnej; 
Wydział Psychologii we Wrocławiu: wymagany wynik testu 
> 30% żeby zakwalifikować się do części ustnej; 
· część ustna - rozmowa kwalifikacyjna (liczba punktów 
możliwa do zdobycia - 50), podczas której sprawdzane są: 
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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. 
 
 
  

- 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 przed terminem rozmowy. 
 
Terminy egzaminów: 
lipiec 2021 r. (Wydział Psychologii w Warszawie) 
wrzesień 2021 r. (Wydział Psychologii w Warszawie oraz 
Wydział Psychologii we Wrocławiu). 
  
Dokładne terminy oraz forma egzaminu (online czy 
stacjonarna) zostaną przekazane kandydatom w trakcie 
procesu rekrutacji.  
 
 
Jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, wówczas 
granicą przyjęć będzie limit miejsc. 
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Wydział Nauk Humanistycznych* 

kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

2 NST PL - B2 1) w przypadku absolwentów kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 
pierwszego 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 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. 

- 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) 

kierunek: Filologia, specjalność: Skandynawistyka (j. szwedzki, j. norweski) 

2 NST 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  
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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 nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana jest dodatkowo 
udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

kierunek: Kulturoznawstwo, specjalności: Media i kultura cyfrowa Kulturoznawstwo, Menedżer, agent, producent 

2 NST 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 

- 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) 

Wydział Nauk Społecznych 

kierunek: Zarządzanie i przywództwo 

2 NST 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, 

- 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) 
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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. 

kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

2 NST PL - B2 Wstęp wolny  

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 

kierunek: Komunikacja i media 

2 ST 
NST 

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) 

kierunek: Komunikacja wizualna** 

2 ST 
NST 

PL - B2 
ENG - B2 

Oczekiwane od kandydata efekty 
uczenia się odpowiadające osiąganym 
na studiach I stopnia na Uniwersytecie 

SWPS 

Mierniki efektów uczenia się / Zasady kwalifikacji 

- dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki 
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Kandydat na Grafikę, studia drugiego 
stopnia, posiada kwalifikację pełną na 
poziomie 6 PRK oraz kompetencje 
niezbędne do kontynuacji kształcenia na 
studiach drugiego stopnia na tym 
kierunku, w szczególności:  
• zna metody i narzędzia projektowe, 
umiejętności posługiwania się 
warsztatem graficznym ze szczególnym 
uwzględnieniem podstaw typografii, 
kompozycji graficznej i obrazu, 
• ma świadomość artystyczną i 
projektową, 
• zna trendy i wiodące estetyki, 
• jest świadomy wyzwań projektowych,  
• ma wiedzę o roli i miejscu komunikacji 
wizualnej i grafiki w sztuce,  
• zna historię sztuki i designu,  
• posiada podstawowe umiejętności 
posługiwania się oprogramowaniem 
komputerowym, umożliwiającym 
swobodną wypowiedź graficzną: grafika 
wektorowa, grafika rastrowa. 
Sugerowane środowisko pracy 
graficznej: Adobe Creative Cloud, 
Affinity, InkScape, Gimp lub podobne, 
• posiada wiedzę z zakresu ogólnej 
wiedzy o społeczeństwie i współczesnym 
świecie; 
• interesuje się zagadnieniami 
związanymi z komunikacją społeczną (w 
tym komunikacją wizualną), 
• jest gotowy do intensywnej pracy w 
zespole projektowym,  
• prezentuje postawę naukową 
(gotowość przyjmowania krytyki) i 
kreatywną (gotowość podejmowania 
wyzwań), 

1. Dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów 
pierwszego stopnia w dyscyplinie sztuki plastyczne i 
konserwacja dzieł sztuki procedura rekrutacji przewiduje: 
a) złożenie pisemnego projektu pracy projektowej, 
badawczej lub badawczo-projektowej.  
Projekt powinien być traktowany w kategoriach ogólnego 
pomysłu na projekt dyplomowy, który kandydat chciałby 
zrealizować w ramach studiów drugiego stopnia (student 
będzie mógł zmienić temat swojej pracy dyplomowej do 
końca pierwszego semestru). Komisja rekrutacyjna na 
podstawie projektu dokona walidacji efektów uczenia się 
uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz oceni, 
czy postulowany przez kandydata projekt jest możliwy do 
realizacji w ramach seminarium dyplomowego. 
Struktura pisemnego projektu pracy projektowej, 
badawczej lub badawczo-projektowej przedstawia się 
następująco: 
sformułowanie i uzasadnienie problemu 
projektowego/badawczego (czyli pytanie, na które 
kandydat szuka odpowiedzi) oraz osadzenie go w 
kontekście współczesnych lub historycznych badań i 
zjawisk o charakterze społecznym, artystycznym lub 
projektowym) – ocena Komisji w skali od 0 do 2 pkt., 
zarys teoretyczny pracy i dotychczasowych rozwiązań 
(czyli usytuowanie propozycji projektu w ramach 
adekwatnych terminologii i metodologii szczególnie dla 
studiów pierwszego stopnia) – ocena Komisji w skali od 0 
do 2 pkt., 
wstępne sformułowanie tezy (jakie założenia przyjmuje 
kandydat dla propozycji projektu) – ocena Komisji w skali 
od 0 do 2 pkt.,  
predykcje możliwych rozwiązań i stosowania narzędzi 
badawczych/projektowych (jakie narzędzia i metody 
pozwolą kandydatowi na realizację projektu) – ocena 
Komisji w skali od 0 do 2 pkt., 
bibliografia (spis literatury) odnosząca się do 
problematyki pracy projektowej, badawczej, artystycznej 
(co najmniej 10 pozycji) – ocena Komisji w skali od 0 do 2 
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• posiada umiejętności krytycznego i 
analitycznego myślenia, wrażliwości 
estetycznej i samodzielności,  
• zna język angielski na poziomie B2. 

pkt., 
objętość projektu nie może przekroczyć dwóch stron 
wydruku komputerowego (wielkość pisma 12 pt, 
interlinia 1,5). 
Kandydaci, którzy uzyskają 7 i więcej punktów są 
automatycznie przyjmowani na studia. Kandydaci, którzy 
uzyskali od 5 do 6 punktów będą zapraszani na 
dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z komisją 
rekrutacyjną. Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 5 
punktów zostaną odrzuceni w procesie rekrutacyjnym i 
niezwłocznie o tym poinformowani. 
b) dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów, 
którzy w pierwszym etapie rekrutacji uzyskali łączną 
ocenę mieszczącą się w przedziale od 5 do 6 punktów, 
będzie oceniana przez Komisję wg następujących 
kryteriów: 
prawdopodobieństwo powodzenia przedłożonej 
propozycji pisemnego projektu na podstawie 
zaproponowanego instrumentarium/metod wdrożenia 
oraz gotowość kandydata do podjęcia realizacji projektu– 
ocena Komisji w skali od 0 do 2 pkt.; 
doprecyzowanie propozycji pisemnego projektu pracy 
projektowej, badawczej lub badawczo-projektowej w 
zakresie, który w pierwszym etapie rekrutacji otrzymał 
najniższe noty– ocena Komisji w skali od 0 do 2 pkt.. 
Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 2 i więcej 
punktów są automatycznie przyjmowani na studia. 
Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 2 punkty zostaną 
odrzuceni w procesie rekrutacyjnym i niezwłocznie o tym 
poinformowani.  
2. Dla kandydatów będących absolwentami studiów z 
innych dziedzin, ze względu na konieczność dodatkowej 
walidacji efektów uczenia się z 6 poziomu Polskiej Ramy 
Kwalifikacji właściwych dla dziedziny sztuki, 
postępowanie rekrutacyjne ma charakter trzyetapowy:  
a) Portfolio - w pierwszym etapie rekrutacji kandydat 
składa portfolio 9 prac z zakresu grafiki użytkowej w 
wersji elektronicznej, na który składają się: 
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3 prace z zakresu grafiki projektowej, 
3 prace z zakresu społecznie zaangażowanego 
projektowania graficznego, 
3 prace przygotowane w dowolnej technice. 
Szczegółowa specyfikacja przygotowania elektronicznego 
portfolio jest umieszczona na stronie www kierunku. 
Celem pierwszego etapu jest sprawdzenie umiejętności 
warsztatowych, kreacji artystycznej i umiejętności 
realizacji prac artystycznych oraz weryfikacja kompetencji 
w zakresie komunikacji społecznej, w szczególności 
prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z 
zastosowaniem technologii informacyjnych. Na 
podstawie złożonego portfolio, przedstawiciel Komisji 
dopuszcza kandydata do udziału w egzaminie wstępnym.  
b) Egzamin Wstępny - egzamin ma na celu sprawdzenie 
wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji prac 
artystycznych i rozumienia kontekstu dyscyplin 
artystycznych. Egzamin przyjmuje formę dwuetapowej 
weryfikacji: 
część ustna: rozmowa z komisją rekrutacyjną, która 
pozwoli dokonać walidacji efektów uczenia się z zakresu 
wiedzy i kompetencji - egzamin będzie przeprowadzany 
w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi 
komunikowania się na odległość. Co najmniej 7 dni przed 
egzaminem kandydat otrzyma zestaw zagadnień i 
polecanej literatury przedmiotu do zapoznania się i 
przygotowania do egzaminu.  
część praktyczna: egzamin ma na celu walidację efektów 
uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji 
społecznych. W tej części kandydat otrzyma zadanie 
problemowe, które będzie wymagało wizualnej 
interpretacji zjawiska społecznego. Zadanie problemowe 
musi być zrealizowane w ciągu 24 godzin. Komisja będzie 
oceniała umiejętności kandydata w zakresie stosowania 
narzędzi warsztatu graficznego. 
Komisja dokonuje oceny egzaminu na podstawie 
protokołu części ustnej i części pisemnej w przedziale 
punktowym od 0 do 10 punktów (5 punktów za każdą 
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część). Minimalna liczba konieczna do dalszego etapu to 
6 punktów. Kandydaci, którzy uzyskali 6 i więcej punktów 
będą mogli przejść do właściwej rekrutacji na studia II-go 
stopnia - złożenie pisemnego projektu pracy projektowej, 
badawczej lub badawczo-projektowej.  
Od kandydatów wymaga się znajomości języka 
angielskiego na poziomie B2 kandydat, co można 
potwierdzić za pomocą: certyfikatu lub innego 
dokumentu (zgodnie z zał. Nr 2 do Uchwały 
Rekrutacyjnej) albo podczas rozmowy z lektorem 
Uniwersytetu SWPS. 
Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania 
limitu miejsc. 

 

* Zgodnie Zarządzeniem Nr 20/2021 Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w 
Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Zarządzeniem Nr 21/2021 Rektora SWPS 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, z dniem 1 września 
2021 roku dotychczasowy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie zostanie przekształcony w Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie oraz z dniem 1 września 2021 roku zostanie 
utworzony Wydział Nauk Społecznych w Warszawie. Przyjęcie na kierunek studiów prowadzony na dotychczasowym Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie przed jego 
przekształceniem będzie w pełni skuteczne. 
 
**Postępowanie rekrutacyjne będzie mogło zostać wszczęte nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów na danym kierunku. 
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Detailed rules and regulations on the admissions procedure for studies conducted in Polish 

in SWPS University of Social Sciences And Humanities 

in academic year 2021/2022 

 

§ 1 

General provisions 

The Detailed rules and regulations on the admissions procedure for studies in Polish in SWPS University of Social 

Sciences and Humanities (hereinafter referred to as the “SWPS University” or the “University”) applicable in academic 

year 2021/2022 (hereinafter referred to as the “Detailed Rules”) contain a list of detailed requirements relating to the 

particular fields of undergraduate, graduate and uniform integrated Master’s Degree studies conducted in Polish as well 

as a list of fields of study with limitations on the number of admitted students, a list of studies with unlimited admissions, 

the minimum number of points in the qualification procedure required for admission to studies (if a threshold value 

applies), the rules for confirming foreign language competence on a required level and the rules for entry examinations 

(if applicable in the admission procedure) pursuant to § 5 section 2 pt. 1 of the Conditions, Procedure, Commencement 

and Completion of Admission to Studies in Senate of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in academic 

year 2021/2022 constituting an appendix to Resolution no. 54/2020 of the Senate of SWPS University of Social Sciences 

and Humanities of 19 June 2020 regarding the determination of the conditions, procedure, commencement and 

completion of admission to studies SWPS University of Social Sciences and Humanities in academic year 2021/2022 with 

subsequent amendments (hereinafter the “Admissions Resolution”). 

 

§ 2 

Definitions 

The basic terms used throughout these Detailed Rules are: 

9) “nowa matura” - shall mean the certificate of secondary education (Pol. świadectwo dojrzałości) or the certificate 

of secondary education and a statement of results of the “matura” examination in each particular subject as 

referred to in the Act on the Educational System; 

10) “stara matura” - shall mean the certificate of secondary education awarded based on the final secondary school 

examination in the previous system (Pol. egzamin dojrzałości); 

11) “matura międzynarodowa” - shall mean the International Baccalaureate (IB) diploma issued by the International 

Baccalaureate Organization in Geneva, which is deemed to be of equal standing as the Polish certificate of 

secondary education pursuant to Article 93 section 1 pt. 2 of the Act of 7 September 1991 on the Educational 

System;  

12) “matura europejska” - shall mean the European Baccalaureate (EB) diploma issued by European Schools in 

accordance with Convention defining the Statute of the European Schools concluded in Luxembourg on 21 June 

1994 and deemed to be of equal standing as the Polish certificate of secondary education pursuant to Article 93 

section 1 pt. 3 of the Act of 7 September 1991 on the Educational System; 

13) “matura zagraniczna” - shall mean a certificate or other document issued abroad by a school or educational 

institution recognised by the state where such school or institution operates which are recognised in the Republic 

of Poland as confirming qualifications to apply for admission to higher education studies or, pursuant to the 
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provisions on the recognition of foreign diplomas, deemed to be equivalent to the certificate of secondary 

education issued in the Republic of Poland; 

14) “matura” - shall mean collectively the documents referred to in clauses 1-5 above; 

15) “Psychologia dla magistrów i licencjatów” - the procedure of admission to uniform integrated Master’s Degree 

studies in the field of “Psychologia” conducted in an individual curriculum plan offered to graduates; 

16) “mode of studies pursued beginning with a semester higher than the first semester of study” - the procedure of 

admission for studies conducted in an individual curriculum plan referred to in the Study Regulations at SWPS 

University. 

 

§ 3 

Admission procedure: 

11. The admission procedure is carried out in the following stages: 

8) Candidate registration in the system and uploading the necessary documents; 

9) verification of compliance with formal requirements; 

10) conclusion of the qualification procedure for fields of study with no entry requirements; 

11) qualification procedure for fields of study with a minimum threshold of points, including the administration 

of qualification examinations or verification or learning outcomes; 

12) conclusion of the Agreement on the Payment Terms for Studies; 

13) delivery of the required documents to SWPS University; 

14) publication of the results of enrolment proceedings on candidates’ individual accounts in the admissions 

system, and in case of negative outcome of the enrolment proceedings - issue of an administrative decision 

rejecting the application, and in case of foreigners - issue of an administrative decision granting or rejecting 

the application. 

12. In the event of applying for admission to studies beginning with a semester higher than the first semester of study 

or admission to studies in the scope of the “Psychologia dla magistrów i licencjatów” programme, the dean of the 

relevant faculty shall, on a case by case basis, specify the subjects that will be deemed passed based on the 

application documentation submitted by the candidate.  

13. Applications for admission to the field of Psychologia are accepted up to 31 August 2021. 

14. Applications for admission to studies in the field of Prawo beginning with a semester higher than the first semester 

of study should be submitted not later than by 6 August 2021. 

15. Appendix no. 1 to the Detailed Rules contains: 

1) a list of requirements for admission to the particular graduate and uniform integrated Master’s Degree 

studies conducted in Polish in SWPS University in academic year 2021/2022 with limitations on the number 

of admitted students, including fields of study where the qualification procedure provides for a minimum 

threshold of points or qualification examinations (including ranking lists); 

2) principles of verification of foreign language competence on the required level within the framework of the 

admissions procedure for undergraduate studies in the field of Filologia. 

16. Appendix no. 2 to the Detailed Rules contains: 
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4) a list of requirements for admission to the particular graduate and uniform integrated Master’s Degree studies 

conducted in Polish in SWPS University in academic year 2021/2022 with limitations on the number of admitted 

students, including fields of study where the qualification procedure provides for qualification examinations; 

5) list of graduate studies which require additional verification of learning outcomes in the admissions procedure 

as well as the scope and method of such verification; 

6) principles of verification of foreign language competence on the required level within the framework of the 

admissions procedure for graduate studies in the field of Filologia. 

17. If the admissions procedure provides for the organisation of examinations, including entry examinations, the 

composition and functioning of examination committees shall be decided upon by the dean of the relevant faculty 

by issuing an appropriate order. 

18. Where the admissions procedure provides for admission of candidates on the basis of a ranking list, this means that 

candidates who achieve the highest results in the admissions process, above the minimum point threshold, shall be 

admitted to studies within the limit established for the given field of study, subject to sections 9 and 10. 

19. In the case of resignation or failure to complete the admissions procedure within the specified time, the right to 

admission and commencement of studies is given to the next person on the ranking list, provided that such person 

has successfully completed the admissions procedure. 

20. In the event that a ranking list is drawn up in the admissions procedure, the Rector, on the basis of an individual 

decision taking into consideration the candidate's achievements to date or their particular situation, may decide to 

admit a candidate outside of the ranking list and the admission limit set for the given field of study as referred to in 

section 8 hereof subject to the fulfilment of the remaining formal requirements. 

 

§ 4 

Submission of documents 

5. Documents in the admission procedure are submitted in accordance with the provisions of the Admissions 

Resolution. 

6. Documents certifying foreign language competence, as specified in appendix no. 2 to the Admissions Resolution, 

may be submitted in copy (with originals presented for inspection).  

7. In the event that original copies of documents are submitted by mail (including courier delivery), such documents 

may only be collected personally at the University following the conclusion of the admissions procedure wit the 

reservation of section 4. 

8. In the event that a candidate is not admitted to studies in SWPS University or the admissions procedure is 

discontinued, the candidate shall be entitled to apply for return of the submitted documents to the selected 

address. 

 

§ 5 

Final provisions 
 
In connection with the state of epidemic introduced for the territory of the Republic of Poland or due to the state of 

epidemic threat or, alternatively, due to the temporary suspension or limitation of the activity of the University pursuant 

to generally applicable law, the admissions procedure, in particular in the scope of receipt and collection of documents, 
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the time frames for qualification examinations, verification of learning outcomes or confirmation of language 

competence in Polish may be adjusted accordingly. The changes referred to above shall take place by way of an order 

and shall be communicated to the candidates not later than 7 days in advance.  
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Appendix no. 1 
to the Detailed rules and regulations on the admissions procedure 

for studies conducted in Polish 
in the SWPS University of Social Sciences and Humanities 

in academic year 2020/2021 

 

List of requirements for the particular fields of study within the framework of undergraduate and uniform 

integrated Master’s Degree studies  

for studies conducted in Polish 

in SWPS University of Social Sciences And Humanities  

in academic year 2021/2022 

 

The admissions procedure for the particular undergraduate and uniform integrated Master’s Degree studies conducted 

in Polish takes place pursuant to the terms and conditions specified in the “nowa matura” and stara matura” columns. 

In the case of language examinations for candidates who passed the stara matura or nowa matura examination, the 

candidate may be exempt from the examination upon presentation of sufficient proof of foreign language competence 

in accordance with the provisions of appendix no. 2 to the Admissions Resolution. 

Time frames for qualification examinations shall be announced on the web pages dedicated to the relevant fields of 

study available at www.swps.pl not later than by 15 April 2021. 

All undergraduate and uniform integrated Master’s Degree studies conducted in Polish in SWPS University of Social 

Sciences and Humanities in academic year 2021/2022 are subject to a imitation on the number of admitted students. 

Furthermore, certain fields of study are additionally subject to a qualification examination in accordance with the terms 

and conditions specified in the Table. 

 

List of abbreviations: 

ST - full-time studies 

NST - weekend studies 

JSM - uniform integrated Master’s Degree studies 

1 st. - undergraduate studies 

 

§ 1  

Ranking lists 

 
25. For admissions to studies in the field of Psychologia, undergraduate studies and uniform integrated Master’s 

Degree studies (excluding admissions to the Psychologia dla magistrów i licencjatów program), a minimum point 

threshold applies and admission takes place based on a ranking list. Candidates who obtain the highest number of 

points shall be admitted.   

26. Admission based on ranking lists as referred to in section 1 shall be conducted in the following faculties of SWPS 

University:  

6) Faculty of Psychology in Warsaw,  

7) Faculty of Psychology in Wrocław, 

8) Faculty of Psychology and Law in Poznań, 
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9) Faculty of Psychology in Sopot, 

10) Faculty of Psychology in Katowice. 

27. The aim of the admissions procedure conducted on the basis of ranking lists is to select the best candidates for 

studies within the specified limits. 

28. Ranking lists are drawn up for each enrolment. 

29. Ranking lists only apply to candidates seeking admission to the first year of study. 

30. Separate ranking lists are drawn up for each field and mode of study. 

31. Candidates will be placed on the ranking list on the basis of the results obtained in the matura examination taking 

into account the two most successfully passed subjects in the written part thereof, according to the conversion 

factors provided for in § 13 of the Admissions Resolution, subject to sections 8 and 9 hereof. 

32. The detailed method of converting grades from certificates obtained in selected countries, which entitle the holder 

to commence undergraduate studies and uniform integrated Master’s Degree studies, is as follows: 

 

% Belarus Israel Norway Germany Russia Sweden 

100 10 10 6 1 5 A 

80 9-8 9-8 5 2 4 B 

60 7 7 4 3  C 

40 6 6 3 4 3 D 

20 5 5 2   E 

0 4-1 1-4 1 5-6 2 F 

 

% USA USA (GED) Ukraine Great Britain Italy 

100 A+ 100 12 A+ 10 

80 A 80 11-10 A 9 

60 B 60 9-8 B 8 

40 C 40 7 C 7 

20 D 20 6 D 6 

0 E 0 5-1 E 1-5 

 
 
33. For candidates who have achieved an equal number of points, the results of the third most successfully passed 

subject in the written part of the matura examination may also be taken into account. 

34. Finalists and winners of central-level competitions are admitted with a maximum number of points to the fields of 

study in line with the subject matter of the given competition. 

35. Candidates who registered via the admissions system and uploaded the necessary documents, have been 

successfully verified on account of the fulfillment of formal requirements, paid the registration fee in full and met 

the minimum required point threshold as specified below, shall be qualified for the ranking list. 

 
Faculty offering studies: 

two highest scores in the written part of the matura 
examination 

nowa matura stara matura 

Faculty of Psychology in Warsaw 120 pts. 120 pts. 

Faculty of Psychology in Wrocław 120 pts. 80 pts. 

Faculty of Psychology and Law in Poznań 120 pts. 100 pts. 
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Faculty of Psychology in Sopot 120 pts. 80 pts. 

Faculty of Psychology in Katowice  120 pts. 80 pts. 

 
 
36. Foreign candidates, before qualifying to the ranking list, are additionally obliged to confirm their knowledge of the 

Polish language at the required level in accordance with the provisions of the Admissions Resolution. 

37. Candidates whose applications for admission to studies have not yet satisfied the requirements laid down in 

section 11 shall be considered in the subsequent enrolment. 

38. Each ranking list consists of at least three enrolments. 

39. In the case of vacancies, the Rector may decide to commence supplementary admissions or to increase the limit 

within a given ranking list with the reservation of section 17 hereof. 

40. A ranking list shall only include the number of candidates up to the limit available for the particular enrolment 

(described as a percentage of the maximum limit for academic year 2021/2022) in accordance with section 24 

hereof. 

41. If the number of applicants in a given enrolment is less than the limit available for that enrolment, the subsequent 

enrolment shall automatically increase by the unfilled proportion of the limit from the previous enrolment. 

42. Detailed results from the ranking list shall be posted on the candidate’s individual account in the admission form. 

43. Candidates who do not qualify for the ranking list in a particular enrolment shall be placed on a backup list and, 

subject to their consent, they shall participate in the subsequent enrolment. 

44. Candidates who are placed on the ranking list are obligated to complete the admissions procedure (conclude an 

agreement and submit the required documents to the Admissions Office) by the date specified in paragraph 23. 

After completing the above formalities, the student shall be admitted. Failure to meet the aforementioned 

deadline shall be understood as resignation from participation in the admissions procedure and constitutes 

grounds for its discontinuation. 

45. Candidates qualified for the ranking list shall submit their documents by post (including courier mail) with the date 

of dispatch being understood as date of submission. The candidate enters the date of postage and information on 

which form of delivery was used (i.e. postal or courier) to the admission form. 

46. Foreign candidates qualified to the ranking list and subsequently admitted to studies through a conditional 

administrative decision shall be required to submit original documents within the deadline specified in the 

administrative decision. 

47. The timetable for drawing up ranking lists in the admissions procedure for the field of Psychologia in all faculties is 

as follows: 

 

Commencement of the admissions procedure 
for the field of Psychologia 

(release of the admission form) 

15.04.2021  
at 12:00 

  

 ENROLMENT 1 
ENROLMENT 

2 
ENROLMENT 3 

Start of the enrolment 
15.04.2021  

at 12:00 
16.06.2021  

at 12:01 
20.07.2021  

at 12:01 

End of the enrolment 
16.06.2021  

at 12:00 
20.07.2021  

at 12:00 
16.09.2021  

at 12:00 

Announcement of the results of the ranking list 
21.06.2021  

at 12:00 
23.07.2021  

at 12:00 
20.09.2021  

at 12:00 

Deadline for the completion of the admissions 
procedure 

for persons included in the ranking list (conclusion of 
the agreement and submission of documents) 

28.06.2021  
at 12:00 

30.07.2021  
at 12:00 

24.09.2021  
at 12:00 
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Deadline for the completion of the admissions 
procedure 

for persons included in the ranking list from the backup 
list (conclusion of the agreement and submission of 

documents). 

12.07.2021 
at 12:00 

16.08.2021 
at 12:00 

 
30.09.2021  

at 12:00 
 

 

48. The number of places on the ranking list as part of the total limit for a given field and form of study is as follows: 

 

 
Faculty offering studies: Mode of study ENROLMENT 1 ENROLMENT 2 ENROLMENT 3 

Faculty of Psychology  
in Warsaw 

full-time studies 10% 75% 15% 

weekend studies 20% 40% 40% 

Faculty of Psychology  
in Wrocław  

full-time studies 10% 65% 25% 

weekend studies 10% 40% 50% 

Faculty of Psychology  
and Law in Poznań  

full-time studies 10% 60% 30% 

weekend studies 15% 30% 55% 

 
Faculty of Psychology   

in Sopot 

full-time studies 10% 65% 25% 

weekend studies 15% 30% 55% 

Faculty of Psychology  
in Katowice 

full-time studies 10% 60% 30% 

weekend studies 20% 30% 50% 
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§ 2 

Admission procedure for undergraduate studies and uniform integrated Master’s Degree studies 

 

Faculty of Psychology in Warsaw 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Psychologia 
3 years - 

undergraduate 
5 years - JSM 

full-time  
weekend studies 

admissions based on ranking lists as provided for under § 1  PL – B2 

Psychology for holders of BA 
and MA degrees 

3.5 years 
JSM 

weekend studies documented completion of studies PL – B2 

Faculty of Arts in Warsaw* 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Filologia, English Studies  
with Russian 

3 years 
1 st. 

full-time 
- English: not less than 80% on basic level or not less than 
50% on extended level 
or 

 ENG – B2 
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- document confirming English language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution 
or  
English language examination consisting of three parts: 
Reading - multiple choice test and/or open-ended comprehension questions 
Grammar & Vocabulary - error correction, multiple choice test, cloze, paraphrasing, 
word formation  
Writing - an essay on a topic selected out of 3 options in 250-350 words 

Filologia, filologia szwedzka 
 

Filologia, filologia norweska 

3 years 
1 st. 

full-time 

- two highest scores totalling not less than 95 pts. 
- foreign language: not less than 50% on basic level or not 
less than 30% on extended level 
or 

- two highest scores 
totalling not less than 95 
pts. 

PL – B2 
- document confirming foreign language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution) 
or 
- written examination in foreign language 

Filologia, filologia szwedzka  
with English 

 
Filologia, filologia norweska 

with English 

3 years 
1 st. 

full-time 

- two highest scores totalling not less than 95 pts. 
- English: not less than 60% on basic level or not less than 
40% on extended level, 
or 

- two highest scores 
totalling not less than 95 
pts. 

PL - B2 
ENG - B1 

- document confirming English language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution) 
or 
- oral English examination 

Filologia, Iberystyka 
4 years 

1 st. 
full-time 

weekend studies 

- foreign language: not less than 50% on basic level or not 
less than 30% on extended level 
or 

 

PL – B2 - document confirming foreign language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution) 
or 
- written examination in foreign language 
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Filologia, Iberystyka 
with English 

4 years 
1 st. 

full-time 

- English: not less than 60% on basic level or not less than 
40% on extended level, 
or 

 

PL - B2 
ENG - B1 

- document confirming English language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution 
or 
- oral English examination 

Filologia, Iberystyka 
3 years 

1 st. 
full-time 

weekend studies 

- Spanish:  
1. Basic level - placement test necessary, 
2. Extended level with a score up to 59% - placement test 
necessary, 
3. Extended level with a score of 60% or higher - admission 
to the first year of studies in the field of iberystyka (3-year 
studies), 
or 

 

PL – B2 
 
 
 
 
 

Spanish language 
competence on 

level B1 

- document confirming Spanish language competence (in line with appendix no. 2 to 
the Admissions Resolution) 
or 
- written Spanish examination 

Filologia, Iberystyka 
with English 

3 years 
1 st. 

full-time 

- English: not less than 60% on basic level or not less than 
40% on extended level 
or 

 
PL – B2 

ENG - B1 
 
 
 
 

Spanish language 
competence on 

level B1 

- document confirming English language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution 
or 
- oral English examination 
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- Spanish:  
1. Basic level - placement test necessary, 
2. Extended level with a score up to 59% - placement test 
necessary, 
3. Extended level with a score of 60% or higher - admission 
to the first year of studies in the field of iberystyka (3-year 
studies), 
or 

 

- document confirming Spanish language competence (in line with appendix no. 2 to 
the Admissions Resolution) 
or 
- written Spanish examination 

Filologia, Italianistyka 
3 years 

1 st. 
weekend studies 

- foreign language: not less than 50% on basic level or not 
less than 30% on extended level 
or 

 

PL – B2 - document confirming foreign language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution) 
or 
written examination in foreign language 

Filologia, Italianistyka 
with English 

3 years 
1 st. 

full-time 

- English: not less than 60% on basic level or not less than 
40% on extended level 
or 

 

PL - B2 
ENG - B1 

- document confirming English language competence (in line with appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution 
or 
- oral English examination 

Dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna 

3 years 
1 st. 

full time 
studies/weekend 

studies 
open admissions PL – B2 
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Kulturoznawstwo, Kultura 
współczesna 

 
Kulturoznawstwo, 

Projektowanie innowacji 
(SoI) 

3 years 
1 st. 

full-time open admissions PL – B2 

Studia azjatyckie: Chiny i Azja 
Wschodnia 

3 years 
1 st. 

full-time 

open admissions 
 
During the admissions procedure, the candidate shall be asked about their preference 
for the language track that will ultimately be chosen during their studies: Chinese, 
Japanese or Korean. 

PL – B2 

Faculty Social Sciences in Warsaw 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Zarządzanie i przywództwo 
3 years 

1 st. 
full-time 

weekend studies 
open admissions PL – B2 

Życie Publiczne * 
3 years 

1 st. 
full-time 

weekend studies 
open admissions PL – B2 

Faculty Design in Warsaw 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Informatyka * 
3 years 

1 st. 
full-time 

weekend studies 

Candidates will be selected on the basis of the results of their matura examination 
results in mathematics, computer science and English in such a way that the persons 
with the best competences in these three subjects, confirmed by the matura 
examination, shall be admitted. A necessary condition for admission is obtaining at 
least 60 points in mathematics, calculated according to the conversion factor for the 
matura examination results described in § 13 of the Admissions Resolution. Admission 
shall be determined by the sum of points calculated according to the following formula:  
If(m>60;(m*2+i+a*0,5);0)  
Candidates who meet the above conditions and obtain a total score of at least 150 shall 

PL – B2 
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be admitted to studies. The admission limit shall be the limit of admitted candidates 
specified for the field of Informatyka.  
[m] - the result from the written part of the matura examination in mathematics 
converted into qualification points in accordance with § 13 of the Admissions 
Resolution (if a candidate has passed the matura examination at more than one level, 
the higher result shall be taken into account)  
[i] - the result from the written part of the matura examination in computer science 
converted into qualification points in accordance with § 13 of the Admissions 
Resolution (if a candidate has passed the matura examination at more than one level, 
the higher result shall be taken into account)  
[a] - the result from the written part of the matura examination in English converted 
into qualification points in accordance with § 13 of the Admissions Resolution (if a 
candidate has passed the matura examination at more than one level, the higher result 
shall be taken into account) 

Psychologia i informatyka 
3 years 

1 st. 
full-time 

open admissions 
 
During the admissions procedure, the candidate shall be asked about their preference 
for the specialization that is ultimately chosen during their studies: Psychologia AI, UX 
Research & Design, E-zdrowie: Interwencje internetowe. 

PL – B2 

Wzornictwo (School of Form) 
4 years 

1 st. 
full-time 

weekend studies 

Examinations in the form of an interview in Polish based on a portfolio (presentation) 
prepared by the candidate. 
In their portfolio, the candidate shows what inspires them, what are their passions and 
skills. The candidate is obligated to submit their portfolio in electronic form not later 
than 3 working days prior to the examination. 
Assessment criteria for portfolio-based interviews: 
• Self-presentation (0-10 pts.) 
• Own works 0-10 pts.) 
• Inspirations (0-10 pts.) 
• Form of the the portfolio (0-10 pts.) 
• Conversation (0-10 pts.) 
Maximum number of points - 50, minimum number of points required to pass the 
examination - 30 (60%).  
In the case of foreigners, a language tutor shall be present during the interview to 
evaluate the candidate’s language competence. 
In order to receive positive recommendation for admission to studies, candidate should 
obtain not less than 30 points in the portfolio-based interview and demonstrate 

PL – B2 
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language competence in level B2 or higher. Admissions continue until the maximum 
number of admitted students is reached. 
Following a successfully passed examination, candidates being Polish nationals are 
obligated to submit a medical certificate signed by an occupational medicine physician 
certifying that there are no medical obstacles to studying in the School of Form 
(Wzornictwo) based on a referral issued by the admissions office along with the 
required original documents. 
Foreigners are obligated to undergo the necessary medical tests in a health care facility 
on the territory of the Republic of Poland as indicated by the admissions office and 
based on an appropriate referral. Foreigners are obligated to submit the original 
documents by 15 October 2021. 
 
During the admissions procedure, the candidate shall be asked about their preference 
for the specialization that is ultimately chosen during their studies: Communication 
design - full-time and weekend studies, Domestic design - full-time and weekend 
studies, Fashion design - full-time studies, Industrial design - full-time studies. 

Faculty of Law in Warsaw 

field of study, specialisation 
duration and 
level of study 

mode of study 
nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Prawo 
5 years 

JSM 
full-time  

weekend studies 
two highest scores totalling not less than 100 pts. 

two highest scores 
totalling not less than 100 
pts. 

PL – B2 

Prawo w biznesie 
3 years 

1 st. 
full-time  

weekend studies 
open admissions PL – B2 

Faculty of Law and Social Communication in Wrocław 

field of study, specialisation 
duration and 
level of study 

mode of study 
nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 
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Dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna,  

Marka – kreacja i 
komunikacja (Branding – 

reklama – public relations) 
Nowe media (Digital i social 

media) 

3 years 
1 st. 

full time 
studies/weekend 

studies 
two highest scores totalling not less than 95 pts. 

two highest scores 
totalling not less than 80 
pts. 

PL – B2 

Grafika 
3 years 

1 st. 

full time 
studies/weekend 

studies 
two highest scores totalling not less than 95 pts. 

two highest scores 
totalling not less than 80 
pts. 

PL – B2 

Prawo 
5 years 

JSM 
full-time two highest scores totalling not less than 100 pts. 

two highest scores 
totalling not less than 100 
pts. 

PL – B2 

Faculty of Psychology in Wrocław 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Psychologia 
3 years - 

undergraduate 
5 years - JSM 

full-time  
weekend studies 

admissions based on ranking lists as provided for under § 1  PL – B2 

Psychology for holders of BA 
and MA degrees 

3.5 years 
JSM 

weekend studies documented completion of studies PL – B2 

Faculty of Psychology in Sopot 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Psychologia 
3 years - 

undergraduate 
5 years - JSM 

full-time  
weekend studies 

admissions based on ranking lists as provided for under § 1  PL – B2 

Psychology for holders of BA 
and MA degrees 

3.5 years 
JSM 

weekend studies documented completion of studies PL – B2 
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Faculty of Psychology and Law in Poznań 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Psychologia 
3 years - 

undergraduate 
5 years - JSM 

full-time  
weekend studies 

admissions based on ranking lists as provided for under § 1  PL – B2 

Psychology for holders of BA 
and MA degrees 

3.5 years 
JSM 

weekend studies documented completion of studies PL – B2 

Prawo 
5 years 

JSM 
full-time  

weekend studies 
two highest scores totalling not less than 100 pts. 

two highest scores 
totalling not less than 100 
pts. 

PL – B2 

Faculty of Psychology in Katowice 

field of study, specialisation 
duration and 

level 
mode of study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura  
(written part) 

required level of 
competence in the 

language of 
instruction 

Psychologia 
3 years - 

undergraduate 
5 years - JSM 

full-time  
weekend studies 

admissions based on ranking lists as provided for under § 1  PL – B2 

Psychology for holders of BA 
and MA degrees 

3.5 years 
JSM 

weekend studies documented completion of studies PL – B2 

Psychokryminalistyka 
3 years 

1 st. 
full-time  

weekend studies 
two highest scores totalling not less than 90 pts. 

two highest scores 
totalling not less than 80 
pts. 

PL – B2 

 

 

* Pursuant to Order no. 20/2021 of the Rector of SWPS University of Social Sciences and Humanities of 19 March 2021 regarding the reconstruction of the Faculty Arts and Social Sciences in Warsaw of 
SWPS University of Social Sciences and Humanities into the Faculty Arts in Warsaw of SWPS University of Social Sciences and Humanities and Order no. 21/2021 of the Rector of SWPS University of Social 
Sciences and Humanities of 19 March 2021 regarding the establishment of the Faculty Arts in Warsaw of SWPS University of Social Sciences and Humanities, as of 1 September 2021 the Faculty Arts and 
Social Sciences in Warsaw shall be transformed into the Faculty of Arts in Warsaw and as of 1 September 2021 the Faculty of Social Sciences in Warsaw shall be established. Admission to studies conducted 
in the faculty Arts and Social Sciences in Warsaw prior to the transformation thereof shall remain valid. 
 
**The admissions procedure may commence only after the issue of the approval of the Minister of Education and Science to establish the given field of study. 
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Appendix no. 2 
to the Detailed rules and regulations on the admissions procedure 

for studies conducted in Polish 
in the SWPS University of Social Sciences and Humanities 

in academic year 2021/2022 
 
 

List of requirements for the particular graduate fields of study 

conducted in Polish 

in SWPS University of Social Sciences And Humanities  

in academic year 2021/2022 

 
 

Time frames for qualification examinations shall be announced on the web pages dedicated to the relevant fields of study available atwww.swps.pl not later than by 15 April 2021. 

 

All graduate fields of study conducted in Polish in SWPS University of Social Sciences and Humanities in academic year 2021/2022 are subject to a imitation on the number of admitted 

students. Furthermore, certain fields of study are additionally subject to a qualification examination in accordance with the terms and conditions specified in the Table. 

 
List of abbreviations: 

ST - full-time studies 

NST - weekend studies 
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duration 
in years 

mode 
of 

study 

required level of 
competence in 
the language of 

instruction 

rules of admission 
disciplines/areas of completed 

undergraduate studies 

Faculty of Psychology in Warsaw and Faculty of Psychology in Wrocław 

field of study: Psychologia 

2 ST 
NST 

PL - B2 Learning outcomes expected from 
candidates equivalent to the learning 
outcomes achieved in the course of 

undergraduate studies in SWPS 
University 

Measures of learning outcomes / Principles of 
qualification 

- psychology with a general academic 
profile (field of social social sciences) 

A candidate for studies in the field of 
Psychologia (graduate studies) possesses 
full qualification equal to level 6 of the 
Polish Qualification Framework as well 
as the competences necessary to 
continue education on graduate level in 
the same field, in particular:  
• knows and understands the biological 
background of human behaviour  
• knows and understands the problems 
of functioning of a human being in a 
social environment, the relevant 
theories and the methods of conducting 
research in social psychology  
• knows and understands the notion of 
emotion and motivation as well a the 
relevant theories in this area and the 
methods of conducting research into 
these phenomena  
• knows and understands the notion of 
cognitive processes as well a the 
relevant theories in this area and the 

In the scope of the admissions procedure, a candidate 
chooses the field of Psychologia and a selected 
specialisation. 
 
1) for graduates of undergraduate studies in the field of 
psychology with a general academic profile, including in 
particular graduates of SWPS University: open 
admissions; 
2) for graduates other than referred to in pt. 1), including 
psychology with a practical profile or fields of study 
within the main discipline of psychology: entry 
examination consisting of a written part and an oral part. 
All candidates entered for the examination shall receive 
a list of problems and recommended literature which will 
help them to prepare for the qualification procedure. 
 
· written part - test verifying the knowledge and skills in 
the scope of the learning outcomes on undergraduate 
level, maximum number of points: 50: 
Faculty of Psychology in Warsaw: the required test score 
> 50% to qualify for the oral part; 
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methods of conducting research into 
these phenomena  
• knows and understands the notion of 
personality and its role in explaining 
human behaviour as well the methods 
of conducting research into this 
phenomenon  
• knows and understands the notion of 
individual differences and their role in 
explaining human behaviour as well as 
their specific mechanisms  
• knows and understands the 
psychological perspective of human 
development in the life cycle as well as 
the relevant theories and the specific 
nature of research conducted in this 
area.  
• knows and understands the 
complexity of the notion of norm and 
pathology in psychology  
• knows the major systems of qualifying 
disorders, understands their historical 
and cultural context and is familiar with 
the relevant theories in the area of 
psycho pathology  
• knows and understands the basis of 
methodology in psychological research  
• knows and understands the basic use 
of statistics in psychology  
• knows and understands the theories 
and principles relating to the 
measurement of psychological 
constructs, in particular the rule of 
credibility and accuracy of measurement  
• formulates a research problem and 
postulates a solution based on their 
knowledge of psychology: selects an 
appropriate psychological theory and 

Faculty of Psychology in Wrocław: the required test 
result > 30% to qualify for the oral part; 
· oral part - interview (maximum number of points: 50) 
for the verification of: 
general aptitude (the ability to formulate and justify 
opinions) - up to 20 pts., 
- readiness to study hard and the ability to manage own 
study time – up to 20 pts., 
- expectations towards the graduate studies in the field 
of Psychologia at SWPS University - up to 5 pts., 
- proximity of the candidate’s professional interests and 
objectives to the study programme - up to 5 pts.;  
A starting point will be an academic test made available 
to the candidate prior to the commencement of the 
interview. 
 
Examination dates: 
July 2021 (Faculty of Psychology in Warsaw) 
September 2021 (Faculty of Psychology in Warsaw and 
Faculty of Psychology in Wrocław). 
  
The exact dates and form of the examination (online or 
on-site) will be communicated to the candidates during 
the admissions procedure.  
 
 
In the event the number of candidates is greater than the 
maximum number of students to be admitted - the latter 
shall constitute the admission limit. 
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methods of solving the problem, carries 
out a query in sources, and 
subsequently analyses and compiles the 
gathered data.  
• knows how to apply the knowledge 
gained in the above areas of psychology 
and its sub-disciplines to describe and 
explain human behaviour. 
 
 
  

Faculty of Arts* 

field of study: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

2 NST PL - B2 1) for persons who completed undergraduate studies in the field of Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna in SWPS University - open admissions, 
2) for graduates of studies in the preferred areas - open admissions, 
3) for graduates outside of the aforementioned disciplines - interview during which the 
Committee will assess the following:  
a) experience in the area of media and social communication - up to 5 pts., 
b) interests in the area of media and social social sciences - up to 5 pts., 
c) familiarity with the recommended literature - up to 5 pts., 
d) orientation and familiarity with media entities (titles of the major media  
and names of top journalists) - up to 5 pts., 
e) orientation in the legal and ethical aspects of the work of a journalist - up to 5 pts., 
 
During the interview, a candidate can obtain a maximum score of 25. It is required to answer each 
of the aforementioned questions at least in a satisfactory manner (3 pts.).  
 
Up to 7 days prior to the date of the interview, the candidate shall receive a short questionnaire 
regarding their previous experience of journalism  
and their motivation to undertake studies, as well as three sets of material to individually analyse 
before the interview. 

- media and social communication, political 
and administrative sciences, legal sciences, 
psychology (field of social sciences)  
- culture and religion sciences (field of 
humanities) 

field of study: Filologia, specialisation: Skandynawistyka (Swedish, Norwegian) 
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2 NST PL - B2 Admission to graduate studies is possible for persons who completed graduate studies in any field 
and: 
1) hold a document confirming Swedish or Norwegian language competence on level B2 according 
to the Common European Framework of Reference for Languages. The diplomas and language 
certificates listed in appendix no. 2 to the Admissions Resolution shall be deemed sufficient 
confirmation of Swedish or Norwegian language competence on level B2; 
or 
2) does not hold a document confirming Swedish or Norwegian language competence on level B2 
but obtains a positive result in the two-component qualification examination consisting of: 
- reading comprehension, listening comprehension, vocabulary and grammar, as well as writing, 
speaking and pronunciation. 
- interview with the coordinators of the literature, linguistics  
and cultural studies programme.  
Holders of diplomas of completion of studies in fields other than philology must attend an 
interview in Polish concerning the following areas: linguistics or literature and culture (each 
candidate will receive a list of discussion problems in the selected area prior to the examination). 
Documented Polish language competence on level B2 is required from foreign candidates. 

 

field of study: Kulturoznawstwo, specjalności: Media i kultura cyfrowa Kulturoznawstwo, Menedżer, agent, producent 

2 NST PL - B2 1) For persons who completed undergraduate studies in the field of cultural studies in SWPS 
University: 
2) For graduates of studies in selected fields in the area of humanities and in the area of social 
sciences - open admissions; 
3) For graduates outside of the aforementioned disciplines - students are qualified based on the 
grade obtained in: 
a) interview for the verification of knowledge, skills and social competences appropriate to 
undergraduate studies, which are essential in order to engage in cultural studies in graduate level 
- up to 60 pts.  
a starting point for the interview shall be a short article on a topic associated with the subject 
matter of the studies, which will be made available to the candidate up to 7 days prior to the date 
of the interview, 
b) questionnaire concerning the candidate’s prior academic experience and experience in the area 
of culture, arts or media as well as the motivation to pursue the studies; the questionnaire should 
be brought to the interview - up to 40 pts. 

- culture, religion, arts and philosophy, 
literature studies, linguistics (field of 
humanities)  
- the following disciplines: social 
communication and media, sociological 
sciences (field of social sciences) 

Faculty Social Sciences 



50 
 

field of study: Zarządzanie i przywództwo 

2 NST PL - B2 1) For persons who completed undergraduate studies in the field of Zarządzanie i przywództwo in 
SWPS University, 
2) For graduates of studies in the preferred areas - open admissions, 
3) For graduates outside of the aforementioned disciplines - interview during which the 
Committee will assess the following: 
a) general aptitude (the ability to formulate and justify opinions) - up to 30 pts., 
b) field-related aptitude (familiarity with the fundamentals of management) - up to 30 pts., 
c) readiness to study hard (also in the form of team work) and the ability to manage own study 
time – up to 20 pts., 
d) proximity of the candidate’s professional interests and objectives to the study programme - up 
to 10 pts., 
e) expectations towards the graduate studies - up to 10 pts. 
Up to 7 days prior to the date of the interview, the candidate shall receive a short questionnaire 
regarding their previous experience of management and their motivation to undertake the 
studies. The completed questionnaire shall constitute the basis for the interview before the 
Committee. 

- management and quality sciences, 
economics and finance, political and 
administrative sciences, legal sciences, 
psychology, sociology (field of humanities),  
- culture and religion sciences (field of 
humanities) 

field of study: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

2 NST PL - B2 Open admissions  

Faculty of Law and Communication 

field of study: Komunikacja i media 

2 ST 
NST 

PL - B2 1) For persons who completed undergraduate studies in the field of Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna in SWPS University - open admissions, 
2) For graduates of studies in the preferred areas - open admissions, 
3) For graduates outside of the aforementioned disciplines - interview during which the 
Committee will assess the following: 
a) general aptitude (the ability to formulate and justify opinions) - up to 30 pts., 
b) field-related aptitude (orientation in the basic problems of communication, media and image, 
familiarity with the media market in Poland) - up to 30 pts., 
c) readiness to study hard (also in the form of team work) and the ability to manage own study 
time – up to 20 pts., 

- philosophy, history, linguistics, literature 
studies, cultural and religious studies, 
studies in arts (field of humanities), 
- economics and finance, social and 
economic geography with land 
management, security science, social 
communication and media sciences, 
political and administrative sciences, 
management and quality sciences, legal 
sciences, sociological sciences, pedagogy, 
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d) proximity of the candidate’s professional interests and objectives to the study programme - up 
to 10 pts., 
e) expectations towards the graduate studies - up to 10 pts.  
 
Up to 7 days prior to the date of the interview, the candidate shall receive a short questionnaire 
regarding their previous experience of the media, image communication, the creative industries, 
as well as questions regarding their motivation to undertake studies which will constitute the 
starting point for the interview before the Committee. 

psychology (field of social sciences), 
- film and theatre arts, musical arts, visual 
arts and art conservation (field of art) 

field of study: Komunikacja wizualna** 

2 ST 
NST 

PL - B2 
ENG – B2 

Learning outcomes expected from 
candidates equivalent to the learning 
outcomes achieved in the course of 

undergraduate studies in SWPS 
University 

Measures of learning outcomes / Principles of 
qualification 

- discipline: visual arts and art conservation 

A candidate for studies in the field of 
Grafika (graduate studies) possesses full 
qualification equal to level 6 of the 
Polish Qualification Framework as well 
as the competences necessary to 
continue education on graduate level in 
the same field, in particular:  
• knows design methods and tools, 
possesses skills in graphic design, in 
particular the basics of typography, 
visual and image composition, 
• exhibits artistic and design awareness, 
• knows the current trends and leading 
aesthetics, 
• is aware of the design challenges,  
• possesses knowledge of the role and 
place of visual communication and 
graphic design in art,  
• knows the history of art and design,  
• possesses basic skills in using 
computer software, allowing them to 
express themselves freely in the graphic 

1. For candidates holding an undergraduate diploma in 
the discipline of fine arts and conservation of works of 
art, the admissions procedure provides for: 
(a) submission of a written draft of a project, research 
or research and design thesis.  
The aforementioned draft should be treated in terms of 
a general idea for a diploma project which the 
candidate would like to pursue in the course of 
graduate studies (the student will be allowed to change 
the topic of their thesis up to the end of the first 
semester). On the basis of the draft, the admissions 
committee shall validate the learning outcomes 
achieved during the undergraduate studies and assess 
whether the project proposed by the candidate is 
feasible to be pursued in a diploma seminar. 
The structure of the written draft of a project, research 
or research and design thesis shall be as follows: 
the formulation and justification of the design/research 
problem (i.e. the question which the candidate aiming 
to answer) and its setting in the context of 
contemporary or historical research and phenomena of 
a social, artistic or design nature - assessment by the 
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design: vector graphics, raster graphics. 
Suggested software environment: 
Adobe Creative Cloud, Affinity, InkScape, 
Gimp or similar, 
• possesses general knowledge of 
society and the modern world; 
• is interested in issues related to social 
communication (including visual 
communication), 
• is ready to work intensely in a project 
team,  
• demonstrates a scientific (willingness 
to accept criticism) and a creative 
attitude (willingness to take on 
challenges), 
• possesses the skills of critical and 
analytical thinking, aesthetic sensitivity 
and independence,  
• speaks English at level B2 or higher. 

Committee on a scale of 0 to 2 pts., 
theoretical outline of the thesis and the solutions 
applied so far (i.e. placing the project proposal within 
the framework of the terminology and methodology 
relevant, in particular, for undergraduate studies) - 
assessment by the Committee on a scale from 0 to 2 
pts., 
initial formulation of the hypothesis (what assumptions 
does the candidate make for their project proposal) - 
assessment by the Committee on a scale from 0 to 2 
pts.,  
predictions of possible solutions and use of 
research/project tools (which tools and methods will 
allow the candidate to carry out the project) - 
assessment by the Committee on a scale from 0 to 2 
pts., 
bibliography (literature) relating to the project, research 
or artistic thesis (at least 10 items) - assessment by the 
Committee on a scale from 0 to 2 pts., 
the volume of the project must not exceed two pages of 
computer printout (font size 12 pt, spacing 1.5). 
Candidates who score 7 pts. and more shall be 
automatically admitted. Candidates scoring between 5 
and 6 pts. shall be invited for an additional interview 
with the admissions committee. Candidates scoring less 
than 5 pts. shall be rejected in the admissions 
procedure and shall immediately be informed 
accordingly. 
(b) the additional interview for candidates who 
obtained an overall mark between 5 and 6 in the first 
stage of the admissions procedure shall be assessed by 
the Committee according to the following criteria: 
the likelihood of success of the submitted written 
proposal on the basis of the proposed 
instruments/methods of implementation and the 
candidate's readiness to complete the project - 
assessment by the Committee on a scale from 0 to 2 
pts.; 
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clarifying the proposal for the project, research or 
research and design thesis in the area which received 
the least marks during the first stage of the admissions 
procedure - assessment by the Committee on a scale 
from 0 to 2 pts. 
Candidates who score 2 or more points shall be 
automatically admitted. Candidates scoring less than 2 
pts. shall be rejected in the admissions procedure and 
shall immediately be informed accordingly.  
2. Due to the need for additional validation of learning 
outcomes on level 6 of the Polish Qualification 
Framework relevant for the field of arts with respect to 
candidates being graduates of other fields of study, the 
admissions procedure shall have three stages:  
(a) Portfolio - at the first stage of admissions, the 
candidate shall submit a portfolio of 9 works in the field 
of graphic design in electronic form, consisting of: 
3 works in the area of graphic design, 
3 works in the area of socially engaged graphic design, 
3 works in any technique. 
The detailed specification for the preparation of the 
electronic portfolio is available on the website of the 
relevant field of study. 
The aim of the first stage of admissions is to check the 
skills, competence in artistic creation and the ability to 
produce artistic works as well as to verify the 
candidate’s competence in social communication, in 
particular in the area of presentation of tasks in an 
accessible form, including with the use of information 
technologies. On the basis of the submitted portfolio, a 
representative of the Committee shall qualify the 
candidate for the entrance examination.  
(b) Entrance Examination - the examination is designed 
to test the candidate’s knowledge and skills in the 
delivery of artistic work and understanding of the 
context of artistic disciplines. The examination has two 
parts: 
oral part: an interview with the admissions committee 
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for the purpose of validating the relevant learning 
outcomes in terms of knowledge and competences - the 
exam will be conducted remotely with the use of 
distance communication tools. At least 7 days before 
the examination, the candidate will receive a list of 
problems and recommended literature to prepare for 
the examination.  
practical part: this part of the examination aims to 
validate the learning outcomes in terms of skills and 
social competences. In this part, the candidate will be 
given a problem to solve that requires a visual 
interpretation of a social phenomenon. The problem 
must be completed within 24 hours. The Committee will 
assess the candidate's ability to apply the tools of the 
graphic design in practice. 
The Committee evaluates the examination on the basis 
of the minutes of the oral and written parts of the 
examination using a scale of 0-10 pts. (5 pts. for each 
part). The minimum score required for the subsequent 
part is 6 pts. Candidates scoring 6 and above will be 
able to proceed to the proper admissions procedure for 
the second field of study including the submission of a 
written draft of a project, research or research-design 
thesis.  
Candidates are required to prove knowledge of English 
at level B2, which can be confirmed by a relevant 
certificate or another document (according to Appendix 
No. 2 to the Admissions Resolution) or in the course of 
an interview with a language instructor employed by 
SWPS University. 
Admissions continue until the maximum number of 
admitted students is reached. 

 

* Pursuant to Order no. 20/2021 of the Rector of SWPS University of Social Sciences and Humanities of 19 March 2021 regarding the reconstruction of the Faculty Arts and Social Sciences in Warsaw of 
SWPS University of Social Sciences and Humanities into the Faculty Arts in Warsaw of SWPS University of Social Sciences and Humanities and Order no. 21/2021 of the Rector of SWPS University of Social 
Sciences and Humanities of 19 March 2021 regarding the establishment of the Faculty Arts in Warsaw of SWPS University of Social Sciences and Humanities, as of 1 September 2021 the Faculty Arts and 
Social Sciences in Warsaw shall be transformed into the Faculty of Arts in Warsaw and as of 1 September 2021 the Faculty of Social Sciences in Warsaw shall be established. Admission to studies conducted 
in the faculty Arts and Social Sciences in Warsaw prior to the transformation thereof shall remain valid. 



55 
 

 
**The admissions procedure may commence only after the issue of the approval of the Minister of Education and Science to establish the given field of study. 
 

 


