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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) 

psychologia studia I 
stopnia 

3 stacjonarny 
niestacjonarny 

dwa najlepiej zdane 
przedmioty 

próg kwalifikacyjny -
 120 pkt. 

 

dwa najlepiej zdane 
przedmioty 

próg kwalifikacyjny -
 120 pkt. 

 

psychologia 
studia II 
stopnia 

2 
stacjonarny 

niestacjonarny 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów 
oraz pozytywny wynik 

rozmowy 
kwalifikacyjnej 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów 
oraz pozytywny wynik 

rozmowy 
kwalifikacyjnej 

psychologia 
jednolite 

studia 
magisterskie 

5 
stacjonarny 

niestacjonarny 

 

dwa najlepiej zdane 
przedmioty 

próg kwalifikacyjny -
 120 pkt. 

dwa najlepiej zdane 
przedmioty 

próg kwalifikacyjny -
 120 pkt. 

psychologia, studia 
w języku angielskim 

studia I 
stopnia 

(3-letnie dla osób ze 
znajomością języka 

angielskiego na 
poziomie co najmniej 

B2 lub 4-letnie dla 
osób ze znajomością 

języka angielskiego na 
poziomie co najmniej 

A2) 

stacjonarna 

język angielski min. 
poziom podstawowy 
90% lub min.  60 % 

rozszerzony 

egzamin wstępny z 
języka angielskiego 

psychologia, studia 
w języku angielskim 

studia II 
stopnia 

2 stacjonarna 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów, 
 pozytywny wynik 

rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz 

potwierdzona 
znajomość języka 

angielskiego 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów, 
 pozytywny wynik 

rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz 

potwierdzona 
znajomość języka 

angielskiego 



 

 

psychologia dla 
magistrów i 
licencjatów, 

prowadzona na 
kierunku 

psychologia w 
trybie 

indywidualnej 
organizacji studiów 

jednolite 
studia 

magisterskie 

zgodnie z 
indywidualną decyzją 

Dziekana 
niestacjonarna 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów 

przedstawiona 
dokumentacja 

ukończonych studiów 

 

 

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. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 

 wypełnienie przez kandydata ankiety bezpośrednio przed rozmową, 
 wybór przez kandydata jednego z trzech tekstów popularnonaukowych z zakresu 

psychologii i przygotowanie się do dyskusji na temat tego tekstu, 
 przeprowadzenie z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w nawiązaniu da danych  

z ankiety i tekstu, 
 sporządzenie przez Komisję Kwalifikacyjną protokołu przedstawiającego ocenę 

kandydata. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 

forma stacjonarna: 

 Terminy wkrótce pojawią się na stronie 

forma niestacjonarna: 

 Terminy wkrótce pojawią się na stronie 

 

 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Psychologia II stopnia, studia w języku polskim: 



 

 

studia II stopnia 

Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku polskim. 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

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. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 

 wypełnienie przez kandydata ankiety bezpośrednio przed rozmową, 
 wybór przez kandydata jednego z trzech tekstów popularnonaukowych z zakresu 

psychologii i przygotowanie się do dyskusji na temat tego tekstu – tekst i rozmowa  
w języku angielskim, 

 przeprowadzenie z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w nawiązaniu do danych  
z ankiety i tekstu, 

 sporządzenie przez Komisję Kwalifikacyjną protokołu przedstawiającego ocenę 
kandydata. 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kierunek Psychologia II stopnia, studia w języku 
angielskim: 

studia II stopnia 

Kwalifikacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku 
angielskim. 

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym 

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. 

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje 



 

 

 wypełnienie przez kandydata ankiety bezpośrednio przed rozmową, 
 wybór przez kandydata jednego z trzech tekstów popularnonaukowych z zakresu 

psychologii i przygotowanie się do dyskusji na temat tego tekstu – tekst i rozmowa  
w języku angielskim, 

 przeprowadzenie z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej w nawiązaniu do danych  
z ankiety i tekstu, 

 sporządzenie przez Komisję Kwalifikacyjną protokołu przedstawiającego ocenę 
kandydata. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 

 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 

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. 

 


