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Rozmowa kwalifikacyjna na psychologię II stopnia - zakres i termin
Postępowanie przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną ma na celu: poznanie oczekiwań Kandydata
związanych z podjęciem studiów, udzielenie wstępnej informacji o wymaganiach związanych z tą formą
studiowania oraz opracowanie opinii będącej podstawą przyjęcia na studia. Postępowanie nie jest
egzaminem, a jego głównym celem jest ocena, czy studia spełnią oczekiwania Kandydata i czy on sam spełnia
warunki pomyślnego studiowania.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych:


18 września



19 września



26 września

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Economic Psychology, studia II stopnia
Kandydaci z potwierdzoną znajomością angielskiego:
Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów z potwierdzoną znajomością
języka angielskiego na poziomie m.in. B2. Przed rozpoczęciem nauki na Uniwersytecie w Tilburgu, kandydat
musi mieć potwierdzoną znajomość języka na poziomie C1. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest
dostarczenie do Biura Rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi Personal Statement oraz CV.
Personal Statement jest listem motywacyjnym z elementami życiorysu. Kandydat powinien opisać kim jest,
jakie ma doświadczenia, osiągnięcia w zakresie psychologii, jakie ma plany na przyszłość.

Zasady przeliczania punktów:

1. Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne według
reguły:
a. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
d. zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny
z najwyższym wynikiem odpowiednio do wybranego poziomu.
2.

Wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:

a.

przy skali ocen od 2 do 5:

ocena punkty kwalifikacyjne
3

40

4

70

5

100
b. przy skali ocen od 1 do 6:

ocena punkty kwalifikacyjne
2

20

3

30

4

60

5

80

6

100

3.
Kandydaci posiadający zdaną maturę międzynarodową lub maturę europejską przyjmowani są na
zasadach wstępu wolnego.
4.
Wyniki matury zagranicznej, w przypadku gdy wstęp na studia nie jest wolny, przeliczane są na punkty
kwalifikacyjne proporcjonalnie do nowej matury na poziomie podstawowym przy uwzględnieniu skali ocen
stosowanej w kraju wydania matury zagranicznej.

