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Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2022/2023 

 

§ 1 

Postanowienie ogólne 

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

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

akademickim 2022/2023 (zwane dalej: „Szczegółowymi Zasadami”) zawierają wykaz szczegółowych wymagań w 

postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim na poziomie studiów 

pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia, a w ramach określonych kierunków – na specjalności lub 

specjalizacje, wykaz kierunków studiów, na które obowiązuje limit miejsc, w tym kierunki studiów na które 

postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy lub przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych oraz 

zasady potwierdzania znajomości języka polskiego i obcego na wymaganym poziomie zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 

Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w SWPS Uniwersytecie 

Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 (dalej jako: „Uchwała Rekrutacyjna”) stanowiących 

załącznik do Uchwały Nr 50/2021 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 25 czerwca 2021 

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

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023. 

 

§ 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 albo inne dokumenty uzyskane w trybie egzaminu maturalnego uprawniające – na dzień wydania 

stosownego rozstrzygnięcia - do przyjęcia na studia prowadzone w Uczelni, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) „stara matura” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu dojrzałości; 
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3) „matura międzynarodowa” – dyplom IB (International Baccalaureate), wydawany przez organizację 

International Baccalaureat Organization w Genewie, uznany za równoważny świadectwu dojrzałości 

zgodnie  

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

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

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

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

o systemie oświaty; 

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

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

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

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

wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

 

§ 3 

Procedura przyjęcia na studia 

 

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

1) rejestracja kandydata za pomocą internetowego formularza rekrutacyjnego i wgranie niezbędnych 

dokumentów; 

2) weryfikacja spełniania wymogów formalnych przez kandydata; 

3) postępowanie kwalifikacyjne w szczególności w przypadku kierunków studiów, na które postępowanie 

rekrutacyjne przewiduje próg punktowy, w tym przeprowadzenie weryfikacji znajomości języka 

polskiego lub znajomości odpowiedniego języka obcego, przeprowadzenie egzaminów 

kwalifikacyjnych lub weryfikacji efektów uczenia się; 

4) zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia; 

5) dostarczenie do Uniwersytetu SWPS kompletu dokumentów wskazanych w § 6 ust. 9 Uchwały 

Rekrutacyjnej z zastrzeżeniem § 4 ust. 5; 

6) publikacja wyników postępowania rekrutacyjnego w indywidualnych kontach rejestracyjnych 

kandydatów w formularzu 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 załączniku nr 1 do Szczegółowych Zasad znajduje się: 
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1) wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku 

angielskim  

w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023, na które obowiązuje limit miejsc, w tym 

kierunki studiów, na które postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy lub 

przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych; 

2) zasady potwierdzania znajomości odpowiedniego języka obcego lub języka polskiego na wymaganym 

poziomie w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku 

angielskim. 

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

1) wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim  

w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023, na które obowiązuje limit miejsc, w tym 

kierunki studiów na które postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy lub 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 lub języka polskiego na wymaganym 

poziomie w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim. 

4. 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. 

5. W przypadku, gdy postępowanie rekrutacyjne przewiduje wstęp wolny, wymogiem przyjęcia na studia jest 

spełnienie warunków formalnych określonych w Uchwale Rekrutacyjnej oraz Szczegółowych Zasadach, w 

tym - złożenie wymaganych dokumentów. Przyjęcie na studia może nastąpić w szczególności w przypadku 

niewyczerpania limitu miejsc, o ile rekrutacja na dany kierunek studiów przewiduje limit miejsc. 

 

§ 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).  
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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 przez siebie adres. 

5. Absolwenci studiów ukończonych na Uniwersytecie SWPS nie przedkładają oryginałów dyplomów 

ukończenia studiów na Uniwersytecie SWPS. 

 
§ 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 obcego może zostać odpowiednio 

dostosowane. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, następują w drodze zarządzenia i podawane są do 

wiadomości kandydatów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

http://www.swps.pl/


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa www.swps.pl 

 

 

Załącznik nr 1 
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego 

na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim  
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku 

angielskim 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 26 stycznia 2022 roku. 

Na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim w SWPS Uniwersytecie 

Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit miejsc oraz wymóg potwierdzenia 

znajomości języka obcego na wymaganym poziomie, a na niektóre kierunki studiów obowiązuje egzamin 

kwalifikacyjny na zasadach wskazanych w Tabeli. Po potwierdzeniu znajomości języka angielskiego kandydaci 

przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych do wyczerpania limitu miejsc. 

Wyjaśnienie skrótów: 

ST – forma studiów stacjonarna 

NST – forma studiów niestacjonarna 

 

kierunek studiów,  
specjalność (realizowana 

od I roku studiów) 

czas 
trwania  
studiów 

formy 
studiów 

nowa matura 
(część pisemna) 

stara matura 
(część pisemna) 

wymagany 
poziom  
języka 

angielskieg
o 

studia prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie 

Filologia,  
Filologia angielska 

3 lata 
ST 

NST 

- język angielski: min. 90% poziom 
podstawowy lub min 60% poziom 
rozszerzony, 
albo 

- B2 
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- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego  
(zgodnie z zał. nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej) 
albo  
- egzamin poświadczający znajomość języka angielskiego co najmniej na 
poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
składający się z trzech części: 

• Reading – test wyboru i/lub kilka pytań otwartych sprawdzających 

zrozumienie tekstu 

• Grammar & Vocabulary – testy wyboru, wypełnianie luk, itp. 

• Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród ok. 5 

zaproponowanych, 250-300 słów 

Ocena każdej z części egzaminu musi odpowiadać co najmniej poziomowi B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Filologia,  
Filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 
hiszpańskim, 

 
Filologia,  

Filologia angielska  
z rozszerzonym językiem 

chińskim, 
 

Filologia,  
Filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 
niemieckim, 

 
Filologia,  

Filologia angielska  
z rozszerzonym językiem 

japońskim 
 

Filologia,  
Filologia angielska  

z rozszerzonym językiem 
koreańskim 

3 lata ST 

- język angielski: min. 90% poziom 
podstawowy lub min 60% poziom 
rozszerzony, 
albo 

- 

B2 

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (zgodnie z zał. nr 
2 do Uchwały Rekrutacyjnej) 
albo  
- egzamin poświadczający znajomość języka angielskiego co najmniej na 
poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
składający się z trzech części: 

• Reading – test wyboru i/lub kilka pytań otwartych sprawdzających 

zrozumienie tekstu  

• Grammar & Vocabulary – testy wyboru, wypełnianie luk, itp.  

• Writing – wypracowanie na temat wybrany spośród  

ok. 5 zaproponowanych, 250-350 słów 

Ocena każdej z części egzaminu musi odpowiadać co najmniej poziomowi 
B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie 

 
Zarządzanie i przywództwo, 

Management and 
Leadership 

 
studia prowadzone  
w języku angielskim 

 
  

3 lata ST 

język angielski min. 80% poziom podstawowy lub min. 50% rozszerzony albo 
przedstawiona dokumentacja poziomu znajomości języka angielskiego 
(zgodnie z zał. nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej), w pozostałych wypadkach 
egzamin kwalifikacyjny w formie rozmowy kwalifikacyjnej 

B2 

studia prowadzone na Wydziale Psychologii w Warszawie 
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Psychologia  
 

studia prowadzone  
w języku angielskim 

3 lata ST 

język angielski min. poziom 
podstawowy 90% lub min. 60% 
rozszerzony albo przedstawiona 
dokumentacja poziomu znajomości 
języka angielskiego (zgodnie z zał. nr 2 
do Uchwały Rekrutacyjnej), albo 
egzamin kwalifikacyjny w formie 
rozmowy kwalifikacyjnej 

przedstawiona dokumentacja 
poziomu znajomości języka 
angielskiego (zgodnie z zał. nr 2 do 
Uchwały Rekrutacyjnej) albo? 
egzamin kwalifikacyjny w formie 
rozmowy kwalifikacyjnej 

B2 

studia prowadzone na Wydziale Projektowania w Warszawie 

Wzornictwo 
 
 

studia prowadzone  
w języku angielskim 

4 lata ST 

Postępowanie przewiduje egzamin kwalifikacyjny w formie rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim w oparciu o przygotowane przez 
kandydata portfolio (prezentację). 
Kandydat w portfolio ma zaprezentować źródła inspiracji oraz 
dotychczasowe doświadczenia i umiejętności z dziedziny sztuki,w 
szczególności projektowania. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia 
portfolio  
w formie elektronicznej nie później niż 72 h przed wyznaczonym terminem 
egzaminu kwalifikacyjnego. 
Lista kryteriów oceny egzaminu kwalifikacyjnego w formie rozmowy na 
podstawie portfolio: 
• Autoprezentacja (0-10 pkt) 
• Prace własne (0-10 pkt) 
• Inspiracje (0-10 pkt) 
• Forma portfolio (0-10 pkt) 
•Wiedza o projektowaniu (0-10 pkt) 
Maksymalna liczba punktów wynosi 50.  
Na egzaminie kwalifikacyjnym obecny jest lektor, który ocenia poziom języka. 
Kandydaci rekomendowani do przyjęcia na studia powinni zdobyć minimum 
30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie portfolio oraz posiadać 
umiejętności językowe na poziomie minimum B2.  
Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego kandydaci przyjmowani 
są po spełnieniu wymogów formalnych do wyczerpania limitu miejsc. 
Kandydaci z polskim obywatelstwem po pomyślnie zdanym egzaminie wraz z 
kompletem oryginałów dokumentów dostarczają zaświadczenie lekarskie, 
wypełnione przez lekarza medycy pracy, na podstawie skierowania 
otrzymanego z biura rekrutacji.- 
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 oryginałów 
dokumentów do 15 października 2022 roku. 

B2 

studia prowadzone na Wydziale Psychologii we Wrocławiu 

Psychologia  
 

studia prowadzone  
w języku angielskim 

3 lata ST 

język angielski min. poziom 
podstawowy 90% lub min. 60% 
rozszerzony albo przedstawiona 
dokumentacja poziomu znajomości 
języka angielskiego (zgodnie z zał. nr 2 
do Uchwały Rekrutacyjnej), egzamin 
kwalifikacyjny w formie rozmowy 
kwalifikacyjnej 
 

przedstawiona dokumentacja 
poziomu znajomości języka 
angielskiego (zgodnie z zał. nr 2 do 
Uchwały Rekrutacyjnej) albo egzamin 
kwalifikacyjny w formie rozmowy 
kwalifikacyjnej 
 

B2 
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Załącznik nr 2 
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego 

na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim 
 w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

w roku akademickim 2021/2022 

 

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim  

w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2022/2023 

 
 
Terminy egzaminów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronach internetowych kierunków studiów 

dostępnych na www.swps.pl do dnia 26 stycznia 2022 roku. 

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

Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit miejsc, a na niektóre kierunki 

studiów obowiązuje egzamin kwalifikacyjny na zasadach wskazanych w Tabeli. 

 
W przypadku egzaminów kwalifikacyjnych z języka obcego możliwe jest zwolnienie z egzaminu na podstawie 

przedstawienia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej. 

 

 

 
Wyjaśnienie skrótów: 

ST – forma studiów stacjonarna 

NST – forma studiów niestacjonarna 

 

kierunek studiów,  
 

specjalność 
(realizowane od 1 roku 

studiów) 

formy 
studiów 

zasady rekrutacji 

dyscypliny / 
dziedziny 

ukończonych 
studiów  

pierwszego stopnia 

studia prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie 

Filologia, Filologia 
angielska  

  

ST 
NST 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się absolwent 
dowolnych studiów pierwszego stopnia, który: 
1) posiada potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Za 
potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 uznaje się 
dyplomy, certyfikaty językowe określone w załączniku nr 2 do Uchwały 
Rekrutacyjnej; 
lub 
2) nie posiada potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie C1, 
jednak uzyska pozytywny wynik z dwuczęściowego egzaminu 
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kwalifikacyjnego, złożonego z: 
a) egzaminu pisemnego z języka angielskiego poświadczającego znajomość 
języka angielskiego co najmniej na poziomie C1 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z trzech części: 
• Reading - test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego; 
• Grammar & Vocabulary – test dot. słownictwa i gramatyki; 
• Writing – wypracowanie na jeden z zaproponowanych tematów, 250-300 
słów. Ocena każdej z części egzaminu musi odpowiadać co najmniej 
poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.  
b) egzaminu ustnego, sprawdzającego umiejętność wypowiedzi kandydata 
na wybrany temat, z zakresu kultury i literatury lub językoznawstwa, a także 
umiejętność swobodnego prowadzenia rozmowy w języku angielskim. 
Po potwierdzeniu znajomości wymaganego języka kandydaci przyjmowani 
są po spełnieniu wymogów formalnych do wyczerpania limitu miejsc. 

studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie 

Zarządzanie i 
przywództwo, 

Management and 
Leadership 

 
studia prowadzone  
w języku angielskim 

ST 

1) W przypadku absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie  
i przywództwo, studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie SWPS: 
a) wstęp wolny – jeśli językiem wykładowym ukończonych studiów był język 
angielski, 
b) wymagane udokumentowanie znajomości języka angielskiego  
na poziomie B2 lub w przypadku braku wymaganych dokumentów (dyplomy, 
certyfikaty językowe określone w załączniku nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej) 
rozmowa z lektorem weryfikująca znajomość języka angielskiego – jeśli 
językiem wykładowym ukończonych studiów był polski. 
2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w wybranych 
dyscyplinach:  
a) wstęp wolny – jeśli językiem wykładowym ukończonych studiów był język 
angielski, 
b) wymagane udokumentowanie znajomości języka angielskiego  
na poziomie B2 lub w przypadku braku wymaganych dokumentów rozmowa 
z lektorem weryfikująca znajomość języka angielskiego – jeśli językiem 
wykładowym ukończonych studiów był polski. 
3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych dyscyplin – 
egzamin kwalifikacyjny w formie rozmowy kwalifikacyjna w języku 
angielskim.   
Przed planowanym terminem rozmowy kandydaci otrzymają ankietę 
zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane z 
zarządzaniem i motywację do podjęcia studiów oraz tekst naukowy z obszaru 
zarządzania i przywództwa w języku angielskim.  Odpowiedzi na zadane 
pytania oraz treść artykułu będą bazą do rozmowy z Komisją.  
Podczas rozmowy Komisja ocenia: 
a) predyspozycje ogólne (znajomość angielskiego, umiejętność 
formułowania i uzasadniania własnych opinii) - od 0 do 30 pkt, 
b) predyspozycje kierunkowe (znajomość podstawowych zagadnień 
zarządzania) - od 0 do 30 pkt, 
c) gotowość do intensywnej nauki (w tym pracy zespołowej)  
i umiejętność organizowania własnego czasu - od 0 do 30 pkt, 
d) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym 
programem studiów - od 0 do 10 pkt, 
Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu 
kwalifikacyjnego wynosi 51. 
Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego kandydaci przyjmowani 
są po spełnieniu wymogów formalnych do wyczerpania limitu miejsc. 

- zgodnie z 
klasyfikacją MNiSW 
– dla studiów 
realizowanych w 
Polsce:  
w dziedzinie nauk 
społecznych (nauki o 
zarządzaniu i jakości, 
ekonomia i finanse, 
nauki o polityce i 
administracji, nauki 
prawne, psychologia, 
nauki socjologiczne), 
w dziedzinie nauk 
humanistycznych 
(nauki o kulturze i 
religii), 
 
- zgodnie z 
klasyfikacją OECD - 
dla studiów 
realizowanych za 
granicą - social 
sciences (economics 
and business, 
sociology, law, 
political science, 
psychology), 
humanities 
(philosophy, ethics 
and culture studies), 
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studia prowadzone na Wydziale Psychologii w Warszawie 

Psychologia 
 

specjalności: 
- Applied social 

psychology, 
- Clinical psychology 

 
studia prowadzone  
w języku angielskim 

ST 

1) W przypadku absolwentów studiów na kierunku Psychologia  
pierwszego stopnia w Uniwersytecie SWPS: 
a) wstęp wolny – jeśli językiem wykładowym ukończonych studiów był język 
angielski, 
b) wymagane udokumentowanie znajomości języka angielskiego na 
poziomie B2 (dyplomy, certyfikaty językowe określone w załączniku nr 2 do 
Uchwały Rekrutacyjnej) lub w przypadku braku wymaganych dokumentów 
rozmowa z lektorem weryfikująca znajomość języka angielskiego – jeśli 
językiem wykładowym ukończonych studiów był polski. 
2) W przypadku absolwentów innych uczelni: 
a) egzamin kwalifikacyjny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku 
angielskim (maks. 60 pkt). 
Przed planowanym terminem rozmowy kandydaci otrzymają krótką ankietę 
zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane z psychologią 
i motywację do podjęcia studiów oraz tekst naukowy o tematyce 
psychologicznej w języku angielskim. Podczas rozmowy Komisja ocenia: 
• ogólne predyspozycje (znajomość języka angielskiego oraz umiejętność 
formułowania i uzasadniania własnych opinii) – od 0 do 20 pkt, 
• oczekiwania względem oferowanych studiów drugiego stopnia na kierunku 
Psychologia w Uniwersytecie SWPS – od 0 do 10 pkt, 
• gotowość do intensywnej nauki i umiejętność organizowania własnego 
procesu uczenia się – od 0 do 20 pkt, 
• zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem 
studiów – od 0 do 10 pkt. 
b) dodatkowe punkty za ukończone studia: 
• w dyscyplinie psychologia – 20 pkt., 
• w ramach dziedziny nauk społecznych – 10 pkt. 
Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu 
kwalifikacyjnego wynosi 45.  
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja 
zastrzega sobie prawo do dodatkowej analizy dotychczasowego 
wykształcenia pod kątem zbieżności zrealizowanego programu studiów z 
programem studiów pierwszego stopnia na kierunku Psychologia w 
Uniwersytecie SWPS. 
Po pozytywnym wyniku kwalifikacji kandydaci przyjmowani są po spełnieniu 
wymogów formalnych do wyczerpania limitu miejsc.  

dziedzina nauk 
społecznych  
- dla studiów 
realizowanych w 
Polsce – klasyfikacja 
MNiSW:  
nauki socjologiczne, 
pedagogika, 
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;  
- dla studiów 
realizowanych 
zagranicą – 
klasyfikacja OECD: 
sociology, 
educational sciences, 
economics and 
business, law, 
political science, 
social and economic 
geography, media 
and 
communications, 
other social sciences.  
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Polish version 

 

Detailed rules and regulations on the admissions procedure for studies conducted in English in SWPS 

University of Social Sciences And Humanities in academic year 2022/2023 

 

§ 1 

General provisions 

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

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

academic year 2022/2023 (hereinafter referred to as the “Detailed Rules”) contain a list of detailed requirements 

relating to the particular fields of undergraduate and graduate studies conducted in English and the particular 

tracks and specialisations within the respective fields, as well as a list of fields of study with limitations on the 

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

point threshold or a qualification examination, as well as the rules for confirming foreign language competence 

on the required level pursuant to § 5 section 2 pt. 2 of the Conditions, Procedure, Commencement and 

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

2022/2023 (hereinafter the “Admissions Resolution”) constituting an appendix to Resolution no. 50/2021 of the 

Senate of SWPS University of Social Sciences and Humanities of 25 June 2021 regarding the determination of the 

conditions, procedure, commencement and completion of admission to studies SWPS University of Social 

Sciences and Humanities in academic year 2022/2023. 

 

§ 2 

Definitions 

 

The basic terms used throughout these Detailed Rules are: 

1) “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 law on the educational system; or other documents in the course of the 

“matura” examination which entitle their holder (as at the date of their issue) to apply for admission to 

studies in the University as referred to in Article 69 section 2 pt. 2 and 3 of the Act of 20 July 2018 - The Law 

on Higher Education and Science; 

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

school examination (Pol. egzamin dojrzałości); 
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3) “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;  

4) “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; 

5) “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 provisions on the recognition of foreign diplomas, deemed to be equivalent to the 

certificate of secondary education issued in the Republic of Poland; 

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

 

§ 3 

Admission procedure: 

 

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

1) candidate registration in the system using the online admission form and uploading the necessary 

documents; 

2) verification of compliance with formal requirements; 

3) qualification procedure in particular for fields of study with a minimum threshold of points, including 

the verification of proficiency in Polish or a required foreign language, administration of qualification 

examinations or verification or learning outcomes; 

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

5) submission of a complete set of documentation indicated in § 6 section 9 of the Admissions Resolution 

with the reservation of § 4 section 5; 

6) publication of results of the admission procedure on individual candidate accounts via the admission 

form and in case of negative outcome of the admission procedure - issue of an administrative decision 

refusing admission; for foreigners - issue of an administrative decision granting or refusing admission 

to studies. 

2. Appendix no. 1 to the Detailed Rules contains: 
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1) list of requirements for the particular undergraduate fields of study which are conducted in English in 

SWPS University in academic year 2022/2023 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; 

2) principles of verification of foreign language or Polish language competence on the required level 

within the framework of the admissions procedure for undergraduate studies conducted in English. 

3. Appendix no. 2 to the Detailed Rules contains: 

1) list of requirements for the particular fields of graduate study conducted in English in SWPS University 

in academic year 2022/2023 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; 

2) 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; 

3) principles of verification of foreign language or Polish language competence on the required level 

within the framework of the admissions procedure for graduate studies conducted in English. 

4. If the admissions procedure provides for the organisation of examinations, including qualification 

examinations, the composition and functioning of examination committees shall be decided upon by the 

dean of the relevant faculty by issuing an appropriate order. 

5. In the event of open admissions, admission to studies is contingent on the fulfilment of formal requirements 

specified in the Admissions Resolution and in the Detailed Rules, including the submission of the necessary 

documentation. Where admission to studies in the given field provides for a maximum number of admitted 

students, admission is possible in particular on condition that the maximum number of admitted students 

has not been reached. 

 

§ 4 

Submission of documents 

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

Resolution. 

2. 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).  

3. 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. 
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4. 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. Graduates of studies in SWPS University are not obligated to submit original copies of their diplomas of 

completion of studies in SWPS University. 

 
§ 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, the timer frames for qualification examinations, verification of learning outcomes or 

confirmation of foreign language competence 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 English  
in the SWPS University of Social Sciences and Humanities 

in academic year 2022/2023 

 

 

List of requirements for the particular undergraduate fields of study conducted in English 

in SWPS University of Social Sciences And Humanities  

in academic year 2022/2023 

 

 

The admissions procedure for the particular undergraduate fields of study conducted in English 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 26 January 2022. 

All undergraduate fields of study conducted in English in SWPS University of Social Sciences and Humanities in 

academic year 2022/2023 are subject to a imitation on the number of admitted students as well as the 

requirement of confirming foreign language competence on the required level. Furthermore, certain fields of 

study are additionally subject to a qualification examination in accordance with the terms and conditions 

specified in the Table. Following the confirmation of English language competence on the required level, 

candidates who meet the formal requirements are admitted until the maximum number of admitted students is 

reached. 

List of abbreviations: 

ST - full-time studies 

NST - weekend studies 

 

field of study,  
 

specialisation (pursued 
from the first year of 

study onwards*) 

duration  
of 

studies* 

mode of 
study 

nowa matura 
(written part) 

stara matura 
(written part) 

required 
level  

of English 

studies conducted in the Faculty of Humanities in Warsaw 

3 years 
ST 

NST 
- English: not less than 90% on basic 
level or not less than 60% on 

- B2 
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Filologia,  
English Studies 

extended level, 
or 

- document confirming English language competence  
(in line with appendix no. 2 to the Admissions Resolution) 
or  
- examination confirming English language competence on level B2 according 
to the Common European Framework of Reference for Languages consisting 
of three parts: 

• Reading - multiple choice test and/or open-ended comprehension 

questions 

• Grammar & Vocabulary – multiple choice test, open cloze exercise etc. 

• Writing - an essay on a topic selected out of 5 options in 250-300 words 

Grade in each part of the examination must indicate at least level B2 according 
to the Common European Framework of Reference for Languages.  

Filologia,  
English Studies  
with Spanish 

 
Filologia,  

English Studies  
with Chinese 

 
Filologia,  

English Studies  
with German 

 
Filologia,  

English Studies  
with Japanese 

 
Filologia,  

English Studies  
with Korean 

3 years ST 

- English: not less than 90% on basic 
level or not less than 60% on 
extended level, 
or 

- 

B2 

- document confirming English language competence (in line with appendix 
no. 2 to the Admissions Resolution) 
or  
- examination confirming English language competence on level B2 according 
to the Common European Framework of Reference for Languages consisting 
of three parts: 

• Reading - multiple choice test and/or open-ended comprehension 

questions  

• Grammar & Vocabulary – multiple choice test, open cloze exercise etc.  

• Writing - an essay on a topic selected out of  

about 5 options in 250-350 words 

Grade in each part of the examination must indicate at least level B2 
according to the Common European Framework of Reference for Languages.  

studies conducted in the Faculty of Social Sciences in Warsaw 

 
Zarządzanie i 

przywództwo, 
Management and 

Leadership 
 

studies conducted  
in English 

 
  

3 years ST 

English not less than 80% on basic level or not less than 50% on extended level 
or, alternatively, submission of proof of English language competence (in line 
with appendix no. 2 to the Admissions Resolution), in other cases qualification 
exam in the form of an interview. 

B2 
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studies conducted in the Faculty of Psychology in Warsaw 

Psychologia, 
Psychology  

 
studies conducted  

in English 

3 years ST 

English language not less than 90% on 
basic level or not less than 60% on 
extended level or, alternatively, 
submission of proof of English 
language competence (in line with 
appendix no. 2 to the Admissions 
Resolution), or qualification exam in 
the form of an interview 

submission of proof of English 
language competence (in line with 
appendix no. 2 to the Admissions 
Resolution), or qualification exam in 
the form of an interview 

B2 

studies conducted in the Faculty of Design in Warsaw 

Wzornictwo,  
Design 

 
 

studies conducted  
in English 

4 years ST 

Examinations in the form of an interview in English based on a portfolio 
(presentation) prepared by the candidate. 
In the portfolio, the candidate presents the sources of their inspiration and their 
experiences with the arts, in particular design, as well as their skills in this area. 
Candidates must submit their portfolios  
in electronic form not later than 72 hours prior to the date and time of the 
qualification examination. 
Assessment criteria for qualification examinations in the form of 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.) 
• Design theory: (0-10 pts.) 
The maximum number of points is 50.  
A language teacher is present during the qualification examination to evaluate 
language competence. 
In order to receive positive recommendation for admission to studies, 
candidates should obtain not less than 30 points in the portfolio-based 
interview and demonstrate language competence on level B2 or higher.  
Upon achieving a positiver result in the qualification examination, candidates 
who meet the formal requirements are admitted until the maximum number 
of admitted students is reached. 
Following a successfully passed examination and the submission of all the 
required documents in original copy, candidates being Polish nationals are 
obligated to submit a medical certificate signed by an occupational medicine 
physician based on a referral issued by the admissions office. 
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 2022. 

B2 

studies conducted in the Faculty of Psychology in Wrocław 

Psychologia, 
Psychology  

 
studies conducted  

in English 

3 years ST 

English language not less than 90% on 
basic level or not less than 60% on 
extended level or, alternatively, 
submission of proof of English 
language competence (in line with 
appendix no. 2 to the Admissions 
Resolution), qualification exam in the 
form of an interview 
 

submission of proof of English language 
competence (in line with appendix no. 2 
to the Admissions Resolution), or 
qualification exam in the form of an 
interview 
 

B2 

 

http://www.swps.pl/


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa www.swps.pl 

 

 

Appendix no. 2 
to the Detailed rules and regulations on the admissions procedure 

for studies conducted in English 
 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 English 

in SWPS University of Social Sciences And Humanities  

in academic year 2022/2023 

 
 
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 26 January 2022. 

 
All undergraduate fields of study conducted in English in SWPS University of Social Sciences and Humanities in 

academic year 2022/2023 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. 

 
In the case of language examinations, the candidate may be exempt from the examination upon presentation of 

sufficient proof of foreign language competence in accordance with the provisions of appendix appendix no. 2 

to the Admissions Resolution. 

 

 
List of abbreviations: 

ST - full-time studies 

NST - weekend studies 

 

field of study,  
 

specialisation 
(pursued beginning 
with the 1st year of 

study) 

mode of 
study 

rules of admission 
disciplines/areas of 

completed  
undergraduate studies 

studies conducted in the Faculty of Humanities in Warsaw 

Filologia, English 
Studies  

  

ST 
NST 

Admission to graduate studies is possible for persons who completed 
undergraduate studies in any field and: 
1) hold a document confirming English language competence on level C1 
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 English 
language competence on level C1; 
or 
2) does not hold a document confirming English language competence on 

 

http://www.swps.pl/


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa www.swps.pl 

 

 

level C1 but obtains a positive result in the two-component qualification 
examination consisting of: 
a) written English language examination confirming English language 
competence on level C1 according to the Common European Framework of 
Reference for Languages. The examination consists of three parts, i.e.: 
• Reading - reading comprehension test; 
• Grammar & Vocabulary – grammar and vocabulary test; 
• Writing – essay on a selected topic up to 250-300 words. The grade 
obtained in each part of the examination must indicate at least level C1 
according to the Common European Framework of Reference for Languages.  
b) oral examination for the verification of the candidate’s ability to speak on 
a selected topic in the scope of culture, literature or linguistics, as well as the 
ability to engage in fluent conversation in English. 
Following the confirmation of language competence on the required level, 
candidates who meet the formal requirements are admitted until the 
maximum number of admitted students is reached. 

studies conducted in the Faculty of Social Sciences in Warsaw 

Zarządzanie i 
przywództwo, 

Management and 
Leadership 

 
studies conducted  

in English 

ST 

1) For graduates of studies in the field of Zarządzanie  
i przywództwo - undergraduate studies in SWPS University: 
a) open admission - if the language of instruction of the completed study 
programme was English, 
b) required proof of English language competence  
on level B2 or higher or, in the absence of the required documents 
(diplomas, language certificates referred to in appendix no. 2 to the 
Admissions Resolution) - interview with a language instructor verifying 
English language competence if the language of instruction was Polish. 
2) for graduates of studies in selected disciplines:  
a) open admission - if the language of instruction of the completed study 
programme was English, 
b) required proof of English language competence  
on level B2 or higher or, in the absence of the required documents - 
interview with an instructor verifying English language competence if the 
language of instruction was Polish. 
3) For graduates outside of the aforementioned disciplines - qualification 
examination and interview in English.   
Prior to the scheduled date of the interview, the candidates will receive a 
short questionnaire regarding their previous experience of management and 
their motivation to undertake the studies as well as an academic article 
associated with management and leadership in English. The contents of the 
article and questions asked by the Committee will constitute the basis for 
the interview.  
During the interview, the Committee assesses the following: 
a) general aptitude (English language competence and the ability to 
formulate and justify opinions) - from 0 to 30 pts., 
b) field-related aptitude (familiarity with the fundamentals of management) 
- from 0 to 30 pts., 
c) readiness to study hard (also in the form of team work)  
and the ability to manage own study time – from 0 to 30 pts., 
d) proximity of the candidate’s professional interests and objectives to the 
study programme - from 0 to 10 pts. 
The minimum number of points required for a positive result of the 
qualification examination is 51. 
Upon achieving a positiver result in the qualification examination, 
candidates who meet the formal requirements are admitted until the 

- according to the 
classification of the 
Ministry of Science and 
Higher Education - for 
studies pursued in 
Poland:  
within social sciences 
(management and 
quality sciences, 
economics and finance, 
political and 
administrative sciences, 
legal sciences, 
psychology, sociology), 
within humanities 
(culture and religion 
science), 
 
- according to the OECD 
classification - for studies 
completed abroad: social 
sciences (economics and 
business, sociology, law, 
political science, 
psychology), humanities 
(philosophy, ethics and 
culture studies), 
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maximum number of admitted students is reached. 
 
  

studies conducted in the Faculty of Psychology in Warsaw 

Psychologia, 
Psychology 

 
specialisations: 
- Applied social 

psychology, 
- Clinical psychology 

 
studies conducted  

in English 

ST 

1) For graduates of studies in the field of Psychologia  
who completed undergraduate studies in SWPS University: 
a) open admission - if the language of instruction of the completed study 
programme was English, 
b) required proof of English language competence on level B2 or higher or, 
in the absence of the required documents (diplomas, language certificates 
referred to in appendix no. 2 to the Admissions Resolution) - interview with 
an instructor verifying English language competence if the language of 
instruction was Polish. 
2) For graduates of other universities: 
a) qualification examination in the form of an interview in English (max 60 
pts). 
Prior to the interview the candidates will receive a short questionnaire 
regarding their previous experience of psychology and their motivation to 
undertake the studies as well as an academic article associated with 
psychology in English. During the interview the Committee will assess the 
following criteria: 
• general aptitude (English language competence and the ability to 
formulate and justify opinions) - from 0 to 20 pts., 
• expectations towards the graduate studies in the field of Psychologia in 
SWPS University - from 0 to 10 pts., 
• readiness to study hard and the ability to manage own study time – from 
0 to 20 pts., 
• proximity of the candidate’s professional interests and objectives to the 
study programme - from 0 to 10 pts. 
b) additional points for completed studies: 
• within the psychology discipline – 20 pts., 
• within social sciences – 10 pts. 
The minimum number of points required for a positive result of the 
qualification examination is 45.  
In the event that a number of candidates obtain an equal number of points, 
the committee reserves the right to make an additional analysis of the 
candidates’ previous education from the perspective of the proximity of the 
completed undergraduate study curriculum to the undergraduate study 
curriculum pursued in the field of Psychology at SWPS University. 
Upon achieving a positiver result in the qualification, candidates who meet 
the formal requirements are admitted until the maximum number of 
admitted students is reached.  

social sciences  
- for studies completed in 
Poland - the following 
classification applies as 
published by the Ministry 
of Science and Higher 
Education:  
sociology, educational 
sciences, economics and 
finance, social and 
economic geography 
with land management,  
security, media and 
social communication, 
political and 
administrative sciences,  
management and quality 
sciences,  
legal sciences;  
- for studies completed 
abroad - the following 
classification applies as 
published by the OECD: 
sociology, educational 
sciences, economics and 
business, law, political 
science, social and 
economic geography, 
media and 
communications, other 
social sciences.  
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