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Wykaz oferowanych studiów: 

kierunek studiów 
stopień 
studiów 

czas trwania 
studiów w 

latach 
formy studiów 

nowa matura 

(część pisemna) 

stara matura  

(część pisemna) 

filologia, filologia 
angielska 

studia I 
stopnia 3  

stacjonarny 
niestacjonarny 

język angielski, min. 80% 
poziom podstawowy lub 

min. 50% rozszerzony albo 
dokument potwierdzający 

znajomość języka 
angielskiego ( w przeciwnym 

wypadku egzamin z języka 
angielskiego)  

 

egzamin wstępny z języka 
angielskiego albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka angielskiego 

filologia, filologia 
angielska z 

rozszerzonym 
językiem chińskim 

studia I 
stopnia 

3 stacjonarny 

język angielski, min. 80% 
poziom podstawowy lub 

min. 50% rozszerzony albo 
dokument potwierdzający 

znajomość języka 
angielskiego ( w przeciwnym 

wypadku egzamin z języka 
angielskiego)  

egzamin wstępny z języka 
angielskiego albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka angielskiego 

filologia, filologia 
angielska z 

rozszerzonym 
językiem 

hiszpańskim 

studia I 
stopnia 3 stacjonarny 

język angielski, min. 80% 
poziom podstawowy lub 

min. 50% rozszerzony albo 
dokument potwierdzający 

znajomość języka 
angielskiego ( w przeciwnym 

wypadku egzamin z języka 
angielskiego)  

egzamin wstępny z języka 
angielskiego albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka angielskiego 



 

 

filologia, filologia 
angielska z 

rozszerzonym 
językiem duńskim 

studia I 
stopnia 3 stacjonarny 

język angielski, min. 80% 
poziom podstawowy lub 

min. 50% rozszerzony albo 
dokument potwierdzający 

znajomość języka 
angielskiego ( w przeciwnym 

wypadku egzamin z języka 
angielskiego)  

 

egzamin wstępny z języka 
angielskiego albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka angielskiego 

filologia, filologia 
angielska z 

rozszerzonym 
językiem 

niemieckim 

studia I 
stopnia 3 stacjonarny 

język angielski, min. 80% 
poziom podstawowy lub 

min. 50% rozszerzony albo 
dokument potwierdzający 

znajomość języka 
angielskiego ( w przeciwnym 

wypadku egzamin z języka 
angielskiego)  

 

egzamin wstępny z języka 
angielskiego albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka angielskiego 

filologia, filologia 
szwedzka 

studia I 
stopnia 3 stacjonarny 

 
język obcy, min. 50% poziom 

podstawowy lub min. 30% 
rozszerzony albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka obcego ( w 
przeciwnym wypadku 

egzamin z języka obcego) 
oraz dwa najlepiej zdane 

przedmioty 

próg kwalifikacyjny - 95 pkt. 
 
 

 

egzamin wstępny z języka 
obcego  albo dokument 

potwierdzający znajomość 
języka obcego oraz dwa 

najlepiej zdane przedmioty 
 

próg kwalifikacyjny - 80  pkt. 

filologia, filologia 
norweska 

studia I 
stopnia 

3 stacjonarny 

język obcy, min. 50% poziom 
podstawowy lub min. 30% 

rozszerzony albo dokument 
potwierdzający znajomość 

języka obcego ( w 
przeciwnym wypadku 

egzamin z języka obcego) 
oraz dwa najlepiej zdane 

przedmioty 

próg kwalifikacyjny - 95 pkt. 

egzamin wstępny z języka 
obcego  albo dokument 

potwierdzający znajomość 
języka obcego oraz dwa 

najlepiej zdane przedmioty 
 

próg kwalifikacyjny - 80  pkt. 



 

 

filologia, iberystyka 
studia I 
stopnia 

4, 3 przy 
znajomości 

języka 
hiszpańskiego 
na poziomie 

B2 

stacjonarny 
niestacjonarny 

język obcy, min. 50% poziom 
podstawowy lub min. 30% 

rozszerzony 

egzamin wstępny z języka 
obcego  albo dokument 

potwierdzający znajomość 
języka obcego 

filologia, 
italianistyka 

studia I 
stopnia 3 

stacjonarny 
niestacjonarny 

język obcy, min. 50% poziom 
podstawowy lub min. 30% 

rozszerzony 

egzamin wstępny z języka 
obcego  albo dokument 

potwierdzający znajomość 
języka obcego 

filologia, filologia 
angielska 

studia prowadzone 
w języku angielskim 

studia II 
stopnia 

2 
stacjonarny 

niestacjonarny 

przedstawienie 
dokumentacji ukończonych 

studiów I stopnia na 
dowolnym kierunku i 

poziomu znajomości języka 
angielskiego C1 (w 
przypadku braku 

udokumentowania 
znajomości języka - 

 egzamin) lub studiów I 
stopnia filologii angielskiej 

przedstawienie 
dokumentacji ukończonych 

studiów I stopnia na 
dowolnym kierunku i 

poziomu znajomości języka 
angielskiego C1 (w 
przypadku braku 

udokumentowania 
znajomości języka - 

 egzamin) lub studiów I 
stopnia filologii angielskiej 

filologia, program 
tłumaczeniowy 

studia II 
stopnia 2 stacjonarny 

pozytywny wynik testu 
kompetencyjnego i 

potwierdzona znajomość 
obu języków obcych z 

wybranej pary językowej 

pozytywny wynik testu 
kompetencyjnego i 

potwierdzona znajomość 
obu języków obcych z 

wybranej pary językowej 

filologia, 
skandynawistyka 

studia II 
stopnia 2 

stacjonarny 
niestacjonarny 

przedstawienie 
dokumentacji ukończonych 

studiów I stopnia na 
dowolnym kierunku i 

poziomu znajomości języka 
szwedzkiego lub 

norweskiego B2 (w 
przypadku braku 

udokumentowania 
znajomości języka - 

egzamin) lub studiów I 
stopnia filologii szwedzkiej 

lub norweskiej 

przedstawienie 
dokumentacji ukończonych 

studiów I stopnia na 
dowolnym kierunku i 

poziomu znajomości języka 
szwedzkiego lub 

norweskiego B2 (w 
przypadku braku 

udokumentowania 
znajomości języka - 

 egzamin) lub studiów I 
stopnia filologii szwedzkiej 

lub norweskiej 



 

 

socjologia  
studia prowadzone 
w języku angielskim 

studia II 
stopnia 

2 stacjonarny 

potwierdzenie ukończenia 
studiów oraz 

dokumentacja poziomu 
znajomości języka 

angielskiego (w przeciwnym 
wypadku egzamin wstępny z 

języka angielskiego) 

potwierdzenie ukończenia 
studiów oraz 

dokumentacja poziomu 
znajomości języka 

angielskiego (w przeciwnym 
wypadku egzamin wstępny z 

języka angielskiego) 

zarządzanie i 
przywództwo 

studia I 
stopnia 

3 stacjonarna  
pozytywny wynik 

autoprezentacji kandydata i 
rozmowy wstępnej 

b.z. 

zarządzanie i 
przywództwo,  

studia prowadzone 
w języku angielskim 

studia I 
stopnia 

3 stacjonarna 

pozytywny wynik 
autoprezentacji kandydata i 

rozmowy wstępnej 
przedstawiona 

dokumentacja poziomu 
znajomości języka 

angielskiego  
(w przeciwnym wypadku 
egzamin wstępny z języka 

angielskiego) 

b.z. 

zarządzanie i 
przywództwo, 
zarządzanie i 
przywództwo 

studia II 
stopnia 

1,5 stacjonarny 

pozytywny wynik 
autoprezentacji kandydata i 

rozmowy wstępnej 
przedstawiona 

dokumentacja poziomu 
znajomości języka 

angielskiego (w przeciwnym 
wypadku egzamin wstępny z 

języka angielskiego) 

b.z. 

zarządzanie i 
przywództwo, 

zarządzanie 
potencjałem 

ludzkim 

studia II 
stopnia 

1,5 stacjonarny 
pozytywny wynik 

autoprezentacji kandydata i 
rozmowy wstępnej 

b.z. 

zarządzanie i 
przywództwo, 

analityka 
biznesowa 

studia II 
stopnia 

1,5 stacjonarny 
pozytywny wynik 

autoprezentacji kandydata i 
rozmowy wstępnej 

b.z. 

zarządzanie i 
przywództwo, 
international 

business 
management 

studia prowadzone 
w języku 

angielskim 

studia II 
stopnia 

1,5 stacjonarny 

pozytywny wynik 
autoprezentacji kandydata i 

rozmowy wstępnej 
przedstawiona 

dokumentacja poziomu 
znajomości języka 

angielskiego (w przeciwnym 
wypadku egzamin wstępny z 

języka angielskiego) 

b.z. 

dziennikarstwo i 
komunikacja 

społeczna 

studia I 
stopnia 

3 
stacjonarny 

niestacjonarny 
wstęp wolny b.z. 

dziennikarstwo i 
komunikacja 

studia II 2 stacjonarny 
przedstawiona 

dokumentacja ukończonych 
b.z. 



 

 

społeczna stopnia niestacjonarny studiów 

kulturoznawstwo, 
kultura 

współczesna 

studia I 
stopnia 

3 stacjonarny 
niestacjonarny 

wstęp wolny b.z. 

kulturoznawstwo, 
media i kultura 

cyfrowa 

studia II 
stopnia 

2 
stacjonarny 

niestacjonarny 

przedstawiona 
dokumentacja ukończonych 

studiów 
b.z. 

kulturoznawstwo, 
menedżer, agent, 

producent 

studia II 
stopnia 

2 
stacjonarny 

niestacjonarny 

przedstawiona 
dokumentacja ukończonych 

studiów 
b.z. 

kulturoznawstwo, 
projektowanie 

innowacji (School 
of Ideas) 

studia I 
stopnia 3 

stacjonarny 
niestacjonarny wstęp wolny b.z. 

studia azjatyckie: 
Chiny i Azja 
Wschodnia 

studia I 
stopnia  

3 stacjonarny wstęp wolny b.z. 

 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, filologia angielska i filologia angielska 
z drugim językiem obcym, studia I stopnia dla kandydatów ze “starą maturą” - zakres i 
termin  

Kandydaci na filologię angielską muszą udokumentować znajomość języka angielskiego: 

 posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego 
 lub przystąpić do egzaminu z języka angielskiego w Uniwersytecie SWPS 

 

Egzamin z języka angielskiego składa 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 

Terminy egzaminów: 

 17.07.2018 
 18.09.2018 

 

Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate): 
 
Kandydaci będący obywatelami polskimi, legitymujący się zagranicznymi dokumentami 
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się Maturą Międzynarodową (International 



 

 

Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie. W przypadku braku udokumentowanej 
znajomości języka angielskiego, kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z 
języka angielskiego 
 
 

 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, Filologia norweska i filologia 
szwedzka, studia I stopnia dla kandydatów ze “starą maturą” - zakres i termin  

Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego: 

 posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego 
 lub przystąpić do egzaminu z języka obcego w Uniwersytecie SWPS 

Egzamin z języka angielskiego składa 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 

Terminy egzaminów: 

z języka włoskiego: 

 30.06.2018  
 1.09.2018 

z języka angielskiego: 

 17.07.2018 
 18.09.2018 

z języka hiszpańskiego: 

 27.06.2018 
 17.09.2018 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, Iberystyka i Italianistyka, studia I 
stopnia dla kandydatów ze “starą maturą” - zakres i termin  



 

 

Kandydaci muszą udokumentować znajomość języka obcego: 

 posiadać certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego 
 lub przystąpić do egzaminu z języka obcego w Uniwersytecie SWPS 

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >> 
 
 
 

 

Egzamin z języka angielskiego składa 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 

Terminy egzaminów: 

z języka włoskiego: 

 30.06.2018  
 1.09.2018 

z języka hiszpańskiego: 

 27.06.2018 
 17.09.2018 

z języka angielskiego: 

 17.07.2018 
 18.09.2018 

 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunku Zarządzanie i przywództwo, studia I stopnia 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dostarczenie do Biura Rekrutacji wraz z 
dokumentami rekrutacyjnymi Personal Statement oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej 
z kierownikiem studiów Zarządzania i Przywództwa. Wymagana jest również znajomość 
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_certyfiakty.pdf


 

 

Personal Statement jest listem motywacyjnym z elementami życiorysu. Napisz w nim kim 
jesteś, opisz Twoje doświadczenia, osiągnięcia w zakresie organizowania ludzi, różnych 
przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to co 
przekona nas, że kierunek studiów jest najwłaściwszym kierunkiem studiów dla Ciebie. 

Rozmowa wstępna z kierownikiem studiów Zarządzania i Przywództwa pozwoli Ci osobiście 
przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje. Będzie też okazją do 
zaprezentowania Twojego potencjału w kontekście idei studiów. Część rozmowy będzie 
prowadzona w języku angielskim. 

Terminy rozmów wstępnych: 

 Terminy wkrótce pojawią się na stronie 

 

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunku Zarządzanie i przywództwo, studia II stopnia 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest dostarczenie do Biura Rekrutacji wraz z 
dokumentami rekrutacyjnymi Personal Statement oraz pozytywny wynik rozmowy wstępnej 
z kierownikiem studiów Zarządzania i Przywództwa. Wymagana jest również znajomość 
języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

Personal Statement jest listem motywacyjnym z elementami życiorysu. Napisz w nim kim 
jesteś, opisz Twoje doświadczenia, osiągnięcia w zakresie organizowania ludzi, różnych 
przedsięwzięć (także społecznych), jakie są Twoje plany na przyszłość. Wszystko to co 
przekona nas, że kierunek studiów jest najwłaściwszym kierunkiem studiów dla Ciebie. 

Rozmowa wstępna z kierownikiem studiów Zarządzania i Przywództwa pozwoli Ci osobiście 
przedstawić Twoje dotychczasowe zaangażowanie i pasje. Będzie też okazją do 
zaprezentowania Twojego potencjału w kontekście idei studiów. Część rozmowy będzie 
prowadzona w języku angielskim. 

Terminy rozmów wstępnych: 

 Terminy wkrótce pojawią się na stronie 

 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Filologia, filologia angielska i skandynawistyka, 
studia II stopnia    

Kandydaci z potwierdzoną znajomością angielskiego: 



 

 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów z 
potwierdzoną znajomością języka angielskiego na poziomie C1 przyjmowani bez egzaminów 
na filologię angielską. 

Za dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 uznaje się: 
dyplom licencjata filologii angielskiej, certyfikat językowy (poziom C1) wydany przez 
uprawnione instytucje szkolnictwa wyższego, certyfikat zagraniczny; 

Kandydaci bez potwierdzonej znajomości angielskiego: 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów bez 
potwierdzonej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 zobowiązani są do 
przystąpienia do dwuczęściowego egzaminu wstępnego składającego się z: 

 egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie C1 (według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego – ESOKJ). Egzamin składa 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 

Czas trwania egzaminu 90 min. 

 egzaminu ustnego sprawdzającego umiejętność wypowiedzi kandydata na wybrany 
temat, a także umiejętność swobodnego prowadzenia rozmowy w języku angielskim. 

Czas trwania egzaminu ok. 15 minut. 

Zakres tematyczny materiału na egzamin ustny: 

językoznawstwo lub kultura i literatura 

W przypadku wybrania programu tłumaczeniowego oraz specjalności nauczycielskiej przez 
cudzoziemca – wymagana jest znajomość języka polskiego. 
 

  

Kandydaci z potwierdzoną znajomością szwedzkiego/norweskiego: 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów z 
potwierdzoną znajomością języka norweskiego albo szwedzkiego na poziomie B2 lub 
wyższym przyjmowani są bez egzaminów na skandynawistykę. Kandydaci legitymujący się 
dyplomem kierunku innego niż filologia muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną. 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/zakres_materialu_jezykoznawstwo.pdf
http://swps.pl/images/stories/dokumenty/zakres_materialu_kult_lit.pdf


 

 

Za dokument potwierdzający wymaganą znajomość języka szwedzkiego na poziomie B2 lub 
wyższym uznaje się dyplom licencjata filologii szwedzkiej pierwszego stopnia z Uniwersytetu 
SWPS lub innej polskiej lub zagranicznej uczelni, a także Kandidatexamen szwedzkiej uczelni 
lub Bachelorgrad norweskiej uczelni lub certyfikat językowy (poziom B2 lub wyższy) wydany 
przez uprawnione instytucje szkolnictwa wyższego, certyfikat zagraniczny; 

Jeśli kandydat posiada powyższy dokument będzie przyjęty bez egzaminu wstępnego z języka 
szwedzkiego/norweskiego. 

Wykaz dokumentów zwalniających z egzaminu z języka obcego >> 

  
Kandydaci bez potwierdzonej znajomości szwedzkiego/norweskiego: 

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia dowolnego kierunku studiów bez 
potwierdzonej znajomości języka szwedzkiego/norweskiego na poziomie B2 lub wyższym 
zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego z języka szwedzkiego/norweskiego 
na poziomie B2 składającego się z dwóch etapów: 

 rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, słownictwa i gramatyki, pisania, 
konwersacji i oceny fonetyki. 

 rozmowy z opiekunami programu literaturoznawczego, językoznawczego i 
kulturoznawczego.  

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku innego niż filologia zobowiązani są do 
przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim z następujących dziedzin: 
językoznawstwo albo literatura i kultura (przed egzaminem kandydat otrzyma listę 
zagadnień z wybranej dziedziny). 

Od kandydatów z zagranicy wymagana jest dodatkowo udokumentowana znajomość języka 
polskiego na poziomie B2. 
 
Terminy egzaminów: 

 Terminy wkrótce pojawią się na stronie 

 

Zasady przeliczania punktów 

1. „NOWA MATURA” 

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie maturalnym są przeliczane na punkty 
kwalifikacyjne w sposób następujący: 

poziom podstawowy - 1% = 1 pkt 
poziom rozszerzony - 1% = 1,5 pkt 

http://swps.pl/images/stories/dokumenty/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2_certyfiakty.pdf


 

 

Punkty procentowe wpisane na świadectwie maturalnym ze szkół lub oddziałów 
dwujęzycznych przeliczane są w sposób następujący: 1% = 2 pkt 

2. „STARA” MATURA” 

Oceny na świadectwie maturalnym przeliczane są na punkty kwalifikacyjne w sposób 
następujący: 

 Ocena Skala od 1 do 6 Skala od 2 do 5 

2 20 - 

3 40 40 

4 60 70 

5 80 100 

6 100 - 

 

3. MATURA MIĘDZYNARODOWĄ (INTERNATIONAL BACCALAUREATE), MATURA 
EUROPEJSKA, MATURA ZAGRANICZNA 

Kandydaci będący obywatelami polskimi, legitymujący się zagranicznymi dokumentami 
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się Maturą Międzynarodową (International 
Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie. W przypadku braku udokumentowanej 
znajomości języka angielskiego, kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu  
z języka angielskiego. 

 


