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FILOLOGIA ANGIELSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1. Język angielski  część pisemna - p1 = 0,60 
2. Język polski  część pisemna p2 = 0,25 p2 = 0,40 

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka angielskiego, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-
no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1. Język angielski p1 = 0,60 
2. Język polski p2 = 0,40  (część pisemna) p2 = 0,25 (część ustna) 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka angiel-
skiego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p1  przelicznik dla języka angielskiego, 
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p2  przelicznik dla języka polskiego. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1. Język angielski  część pisemna - p1 = 0,60 
2. Język polski  część pisemna p2 = 0,25 p2 = 0,40 

 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka angielskiego, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-
no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości  
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1. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z 
języka angielskiego: 

 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1. Język angielski p1 = 0,60 
2. Język polski p2 = 0,40  (część pisemna) p2 = 0,25 (część ustna) 

 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka angiel-
skiego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p1  przelicznik dla języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla języka polskiego. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 
2. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości nie mają odnotowanego 

wyniku z języka angielskiego: 
 
Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego Przelicznik 
1. Egzamin pisemny z języka angielskiego p1 = 1,00 

 
 
Egzamin pisemny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równo-
znaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
 

FILOLOGIA BAŁKAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
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Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język obcy nowożytny  część 
pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1. Język polski – część pisemna p = 0,50 
2. Język obcy nowożytny p = 0,50 

 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
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dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* 
Język niemiecki – część pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 
albo inny język obcy nowożytny 
– część pisemna p1 = 0,10 p1 = 0,20 

2.** Język polski – część pisemna 
albo historia albo filozofia p2 = 0,30 p2 = 0,50 

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka niemieckiego albo innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka niemieckiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* Język niemiecki p1 = 0,50 
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albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 
2.** Język polski albo historia p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyż-
szą. 
** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyż-
szą. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka niemieckiego albo innego języka obcego 

nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla języka niemieckiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla przedmiotu 2. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA ROSYJSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* 
Język rosyjski – część pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 
albo inny język obcy nowożytny 
– część pisemna p1 = 0,10 p1 = 0,20 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 
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W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka rosyjskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka rosyjskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* Język rosyjski p1 = 0,50 
albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. Język polski p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka rosyjskiego albo innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p1  przelicznik dla języka rosyjskiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla języka polskiego. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA ROMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
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Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* 
Język francuski – część pisemna p1 = 0,50 p1 = 0,60 
albo inny język obcy nowożytny 
– część pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,40 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka francuskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* Język francuski p1 = 0,50 
albo inny język obcy nowożytny p1 = 0,20 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyż-
szą. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
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gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka francuskiego albo innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p1  przelicznik dla języka francuskiego albo innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla języka polskiego. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA WŁOSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów  ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język obcy nowożytny – część 
pisemna - p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-
no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
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uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1. Język polski – część pisemna p = 0,50 
2.* Język obcy nowożytny p = 0,50 

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA KLASYCZNA  
I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 
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1.* Język obcy nowożytny – część 
pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2.** 

Język polski  część pisemna 
albo język łaciński i kultura an-
tyczna albo geografia albo histo-
ria albo historia sztuki albo filo-
zofia 

p2 = 0,30 p2 = 0,50 

 * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 
p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1. Język polski – część pisemna p = 0,50 

2.* 
Język obcy nowożytny albo język łaciński albo 
geografia albo historia albo historia sztuki albo 
filozofia  

p = 0,50 

* Kandydat  wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyż-
szą. 
 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z przedmiotu 2. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
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Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  JAPONISTYKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
  

Zasady kwalifikacji   
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1. Język angielski – część pisemna - p1 = 0,50 
2. Język polski  część pisemna - p2 = 0,45 
3.* Matematyka p3 = 0,03 p3 = 0,05 

* Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, wynik postępowania kwalifikacyjnego będzie 
liczony tylko na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego i języka polskiego.  
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2  + p3W3 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka angielskiego, 
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
W3  liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z ma-

tematyki, 
p1  przelicznik dla poziomu z języka angielskiego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego, 
p3  przelicznik dla poziomu z matematyki. 
 
 „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język angielski p1 = 0,50 
2. Język polski – część pisemna p2 = 0,45 
3.* Matematyka  p3 = 0,05 

*W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wska-
zuje ocenę wyższą. 
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Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki, wynik 
postępowania kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyniku egzaminu matural-
nego z języka angielskiego.  
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka angielskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
W3 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki. 
p1  przelicznik z języka angielskiego, 
p2  przelicznik z języka polskiego, 
p3  przelicznik z matematyki. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język francuski z językiem arabskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* 
Język francuski – część pisemna p1 = 0,50 p1 = 0,60 
albo inny język obcy nowożytny 
– część pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski – część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,40 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
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W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-
ka francuskiego albo z innego języka obcego,  

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-
ka polskiego,  

p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język francuski albo inny język obcy nowożytny p = 0,50 
2. Język polski – część pisemna p = 0,50 

* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku 
dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyż-
szą. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka francu-
skiego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka francuskiego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego, 
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język włoski z językiem hiszpańskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
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Czas trwania 3 lata 
 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język obcy nowożytny – część 
pisemna - p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-
no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język obcy nowożytny p = 0,50 
2. Język polski – część pisemna p = 0,50 

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch róż-
nych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego, wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie wyniku egzaminu maturalnego z języka 
obcego nowożytnego.  
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
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Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 

dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język francuski z językiem hiszpańskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język francuski albo inny język 
obcy nowożytny – część pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka francuskiego albo z innego języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka francuskiego albo z innego języka obcego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język obcy nowożytny p = 0,50 
2. Język polski – część pisemna p = 0,50 
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* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch róż-
nych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p  przelicznik. 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA  LINGWISTYKA STOSOWANA 
język rosyjski z językiem czeskim 

Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język obcy nowożytny – część 
pisemna p1 = 0,30 p1 = 0,50 

2. Język polski  część pisemna p2 = 0,30 p2 = 0,50 
* Kandydat wskazuje jeden język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.  
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
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p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język obcy nowożytny p = 0,50 
2. Język polski p = 0,50 

* Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka polskiego wynik postępowania 
kwalifikacyjnego będzie liczony tylko na podstawie egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka polskiego,  
p  przelicznik. 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

JĘZYK OBCY W BIZNESIE 
Specjalność język rosyjski w biznesie 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 

Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
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Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język obcy nowożytny – część 
pisemna p1 = 0,25 p1 = 0,50 

2.** 
Historia albo matematyka albo 
wiedza o społeczeństwie albo 
język polski  część pisemna 

p2 = 0,25 p2 = 0,50 

 * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 
p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1. Język obcy nowożytny p = 0,50 
2.* Historia albo matematyka albo język polski p = 0,50 

* Kandydat  wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wska-
zuje ocenę wyższą. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
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celująca (6) 100   
 
 

KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* 

Historia albo język polski – część 
pisemna albo język łaciński i kul-
tura antyczna albo filozofia albo 
historia sztuki albo historia mu-
zyki albo WOS albo geografia  

p1 = 0,25 p1 = 0,50 

2.** Język obcy nowożytny  część 
pisemna p2 = 0,25 p2 = 0,50 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2, 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 1,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego,  
p1  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 1, 
p2  przelicznik dla poziomu z języka obcego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 

1.* 

Historia albo język polski – część pisemna albo 
język łaciński i kultura antyczna albo filozofia 
albo historia sztuki albo historia muzyki albo 
WOS albo geografia 

p = 0,50 
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2.** Język obcy nowożytny  p = 0,50 
*   Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji 
** Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch róż-
nych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 1,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 

Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1. Język polski – część pisemna p = 0,50 p = 1,00 
 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka polskiego,  
p  przelicznik dla poziomu z języka polskiego. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego zarów-
no na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
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uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 
1. Język polski – część pisemna 

 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
 
 

KULTUROZNAWSTWO 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil kształcenia ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 
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1.* 

Język polski – część pisemna albo 
język obcy nowożytny – część 
pisemna albo język łaciński i kul-
tura antyczna albo historia sztuki 
albo historia albo WOS albo filo-
zofia albo matematyka 

p = 0,50 p = 1,00 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

branego przedmiotu,  
p  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wybranego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagane przedmioty 

1.* Język polski albo język obcy nowożytny albo język łaciński i kultura antyczna albo hi-
storia sztuki albo historia albo WOS albo matematyka 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

KULTUROZNAWSTWO 
Specjalność Kultura Dalekiego Wschodu 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 3 lata 
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Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* Język obcy nowożytny – część 
pisemna p1 = 0,25 p1 = 0,50 

2.** 

Język polski albo język łaciński i 
kultura antyczna albo historia 
albo historia sztuki albo wiedza o 
społeczeństwie albo filozofia albo 
matematyka  część pisemna 

p2 = 0,25 p2 = 0,50 

 * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
** Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

 
W = p1W1 + p2W2, 

gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z języ-

ka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z 

przedmiotu 2,  
p1  przelicznik dla poziomu z języka obcego nowożytnego, 
p2  przelicznik dla poziomu z przedmiotu 2. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganych przedmio-
tów zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifika-
cyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni prze-
licznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik 
1.* Język obcy nowożytny p = 0,50 
2. Język polski p = 0,50 

* Kandydat  wskazuje jeden język obcy nowożytny, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wska-
zuje ocenę wyższą. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pW1 + pW2 
gdzie: 
W1 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego nowożytnego,  
W2 – liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu 2,  
p  przelicznik. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
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Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

LINGWISTYKA  PRAKTYCZNA  I  COPYWRITING 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów praktyczny 
Czas trwania 3 lata 
 
 
Zasady kwalifikacji 
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 

Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 
podstawowy rozszerzony 

1.* 
Język polski – część pisemna p = 0,50 p = 1,00 
Język obcy nowożytny – część pi-
semna p = 0,40 p = 0,80 

* kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być brany pod uwagę w procesie rekrutacji 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

branego przedmiotu,  
p  przelicznik dla poziomu z wybranego przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z języka polskiego i języka 
obcego nowożytnego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępo-
waniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez 
odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości  
 
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik 

1.* Język polski – część pisemna p = 1,0 
Język obcy nowożytny – część pisemna p = 0,80 

* kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być brany pod uwagę w procesie rekrutacji 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
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Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

Studia II stopnia 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Specjalność filologia angielska: język-kultura-literatura 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 
angielska, 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 

 
Zasady kwalifikacji   
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii an-

gielskiej kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów i rozmowy kwalifika-
cyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i stanowi sprawdzian 
ogólnego poziomu językowego oraz przygotowania do napisania pracy magisterskiej i 
oceniana jest na punkty w skali 0-100.  

 
Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez 
uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach 
pierwszego stopnia. 
 
Lp. Elementy postępowania kwalifikacyjnego przelicznik  
1. Konkurs ocen ze studiów (35Wo-75) po = 0,5 

2. Rozmowa kwalifikacyjna (Wr) pr = 0,5 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= po (35Wo-75)+ prWr 
 
gdzie: 
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Wo - dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dy-
plomowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 Przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 Przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

Wr  liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, 
po  przelicznik dla konkursu ocen ze studiów, 
pr  przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
Uzyskanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyj-
nych. 
 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w innym zakresie niż 

filologia angielska albo uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są 
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzy-
skanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyj-
nych. 

 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Specjalność filologia angielska: edytorstwo tekstów anglojęzycznych 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 
angielska; 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 
Kandydaci powinni posiadać umiejętności językowe na poziomie C1, szczególnie w od-
niesieniu do struktur gramatycznych i leksykalnych stosowanych w języku pisanym. 

 
Zasady kwalifikacji   
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników testu, który stanowi sprawdzian 
umiejętności językowych w zakresie struktur gramatycznych i słownictwa stosowanych w 
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tekstach pisanych na poziomie C1. Celem testu jest weryfikacja znajomości języka kandydata 
w piśmie gwarantującym umiejętność redakcji tekstów anglojęzycznych o różnych rejestrach i 
stylach. Test będzie obejmować następujące zadania: poprawa błędów, transformacje ze 
słowem kluczowym, cloze.  
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 
punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Specjalność filologia angielska: translatoryka 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej  
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia an-

gielska 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 
 
Zasady kwalifikacji   
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie  wyników testu tłumaczeniowego.  
Test stanowi sprawdzian ogólnego poziomu językowego kandydatów. Celem testu 
tłumaczeniowego jest weryfikacja praktycznej znajomości języka kandydata na poziomie 
gwarantującym nie tylko rozumienie i poprawność gramatyczną, ale też umiejętność 
interpretacji tekstu, znajomość rejestrów językowych, różnego rodzaju słownictwa 
wykraczającego poza podstawowy program studiów, znajomości elementów kulturowych 
istotnych dla przekładu odpowiedniej jakości. 
Test polegać będzie na tłumaczeniu zdań i krótkich fragmentów tekstu. 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 40 
punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyjnych. 
 
 

FILOLOGIA ANGIELSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
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1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia an-

gielska. 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii an-

gielskiej, kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowią-
zany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w któ-
rej ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego 
stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-
licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów w innym zakresie niż 
filologia angielska albo uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są 
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. Uzy-
skanie poniżej 40 punktów jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwalifikacyj-
nych. 

 

FILOLOGIA BAŁKAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-
noważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.  
Na specjalizację kulturoznawczą będą przyjmowani absolwenci wszystkich studiów licen-
cjackich i magisterskich (nawet bez znajomości języków bałkańskich). Na specjalizację trans-
latologiczną będą przyjmowani tylko absolwenci studiów licencjackich z zakresu filologii 
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bałkańskiej albo absolwenci innych kierunków studiów, którzy znają co najmniej jeden z ję-
zyków bałkańskich (albański, bułgarski lub serbski) w stopniu odpowiadającym co najmniej 
poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-
licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
Specjalność filologia germańska: translatoryka 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej; 
2. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humani-

stycznych lub społecznych, o ile kandydat ma podstawową wiedzę z zakresu językoznaw-
stwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i 
opanował język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Sys-
temu Opisu Kształcenia Rady Europy. 
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Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów, kwalifikowani są na 

podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach 
uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-
licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej;  
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia ger-

mańska. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na pod-

stawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dy-
plomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzy-
skanych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 
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gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplo-
mowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego  0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA - JAPONISTYKA 
Specjalność język-literatura-kultura 

translatoryka 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 
1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii japońskiej (filologia – japonistyka),; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia japoń-

ska, 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. 
 
Zasady kwalifikacji   
 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na pod-

stawie  egzaminu wstępnego – sprawdzającego znajomość praktycznej nauki języka ja-
pońskiego. Egzamin składa się z dwóch części: z egzaminu pisemnego (w tym pismo ja-
pońskie) i egzaminu ustnego. Egzaminy oceniane są w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 
50 punktów z egzaminu pisemnego jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań kwali-
fikacyjnych.  

 
Lp. Elementy postępowania wstępnego przelicznik  
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1. Egzamin pisemny (Wp) pp = 0,7 

2. Egzamin ustny (Wu) pu = 0,3 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= ppWp+ puWu 
gdzie: 
 

Wp – liczba punktów z egzaminu pisemnego, 
Wu  liczba punktów z egzaminu ustnego, 
pp  przelicznik dla egzaminu pisemnego, 
pu  przelicznik dla egzaminu ustnego. 

 
Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej suplement do 
dyplomu lub indeks z uczelni, w której odbywał studia. 
 
Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w zakresie filologii japońskiej (filolo-
gia – japonistyka), na której łączna liczba godzin nauki języka japońskiego wyniosła nie 
mniej niż 1100 godzin w ciągu 6 semestrów zwolnieni są z egzaminu pisemnego i ustnego. 
 
Kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku 
oraz udokumentowali znajomość języka japońskiego świadectwem zdania egzaminu Japane-
se-Language Proficiency Test (Nihongo Noryoku Shiken) na poziomie N1 lub N2 zwolnieni 
są tylko z egzaminu pisemnego. 
 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie egzaminu pisemnego i ustnego. 
 
 

FILOLOGIA KLASYCZNA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł  licencjata, magistra lub rów-
noważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. 
 
Zasady kwalifikacji: 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
Kandydaci, którzy nie posiadają udokumentowanej znajomości języka  łacińskiego i staro-
greckiego zobowiązani są (w ramach dodatkowych 30 ECTS) do uczęszczania na zajęcia z 
wymienionych języków z I rokiem filologii klasycznej studiów I stopnia i zdania egzaminu. 
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FILOLOGIA ROMAŃSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 

niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

1. tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii romańskiej; 
2. tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia 

romańska; 
3. tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku (w tym przypadku ko-

nieczne jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego co najmniej na pozio-
mie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). 

 
Zasady kwalifikacji 
 

 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na 
podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do 
dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o oce-
nach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplo-
mowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
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FILOLOGIA ROSYJSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-
noważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi kierunek 
humanistyczny oraz posiadają znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym po-
ziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.” 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na pod-

stawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplo-
mu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyska-
nych z egzaminów i zaliczeń na studiach pierwszego stopnia. 
 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego liczony jest zgodnie ze wzorem: 
W = 35 Wo-75 

 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplo-
mowym oblicza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego  0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej 0,2 
 
- dla absolwentów studiów I stopnia kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata  
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Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-
noważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na pod-

stawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dy-
plomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach z 
egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-
licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 
 
 

FILOLOGIA POLSKA 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów niestacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-
noważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. 
 
Zasady kwalifikacji 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. 
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KULTUROZNAWSTWO 
Jednostka prowadząca Wydział Filologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra 
lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na pod-

stawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dy-
plomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach z 
egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach. 

 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem i podawany w 
skali do 100 pkt.: 

W= 35Wo-75 
gdzie Wo: 
- dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym ob-
licza się: 

Wo = 0,6W1 + 0,2W2 + 0,2W3 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,6 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,2 
W3 – ocena pracy dyplomowej  0,2 
 
- dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: 

Wo = 0,75W1 + 0,25W2 przelicznik 
W1 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zali-
czeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów 

0,75 

W2 – ocena egzaminu dyplomowego 0,25 
 
 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 


