załącznik do
Uchwały Nr 19/2017
Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego
oraz form studiów na poszczególnych kierunkach
na rok akademicki 2018/2019

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ FORMY STUDIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019
na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w SWPS Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym.
§2
1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny prowadzi nabór na kierunki studiów i poziomy kształcenia,
do
których
posiada
uprawnienia
wynikające
z
decyzji
ministra
właściwego
ds. szkolnictwa wyższego lub uchwały Senatu w sprawie utworzenia kierunku studiów.
2. Szczegółowy wykaz kierunków oraz form studiów, na które może być prowadzony nabór na rok
akademicki 2018/2019, stanowi załącznik do Warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego oraz form
studiów
na
poszczególnych
kierunkach
na
rok
akademicki
2018/2019.
W przypadku kierunku filologia załącznik wymienia specjalności prowadzone na tym kierunku.
3. W przypadku, gdy SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyska uprawnienie
do prowadzenia kierunku studiów po dniu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia warunków
i trybu postępowania rekrutacyjnego oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na rok
akademicki 2018/2019, warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na rok 2018/2019 zostaną przyjęte
oddzielną uchwałą Senatu, przy czym jeśli rekrutacja na taki sam kierunek i poziom studiów
prowadzona jest także w innym wydziale, warunki i tryb rekrutacji ustalone w tym trybie nie mogą
odbiegać od już przyjętych.
§3
Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) „nowej maturze” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego;
2) „starej maturze” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu dojrzałości;
3) Maturze Międzynarodowej – dyplom IB (International Baccalaureate), wydawany przez
organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, uznany za równoważny
świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943);
4) Maturze Europejskiej – dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie
zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca
1994 roku, uznany za równoważny świadectwu dojrzałości zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943);
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II. ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI

1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.

§4
Nadzór nad całością procesu rekrutacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (dalej UKR).
Członków UKR powołuje Rektor. Przewodniczącym UKR jest Prorektor lub inna osoba delegowana
przez
Rektora.
Sekretarzem
UKR
jest
wskazany
pracownik
Biura
Rekrutacji
w Warszawie.
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego
w terminie do 30 marca 2018 roku.
§5
Postępowanie rekrutacyjne na kierunki, na które wstęp jest wolny i wymaga jedynie wypełnienia
warunków formalnych, prowadzi dziekan wydziału prowadzącego dany kierunek.
Postępowanie rekrutacyjne na kierunki, na które wstęp nie jest wolny, prowadzone jest przez
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej WKR) w wydziałach prowadzących studia na danych
kierunkach studiów i poziomach kształcenia.
Członków WKR powołuje dziekan wydziału w terminie do 30 marca 2018 roku. Przewodniczącym WKR
jest dziekan wydziału lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki.
Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów wskazane w uchwale rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2018
roku i kończy 29 września 2018 roku.

§6
1. Kworum w trakcie głosowań UKR powinno wynosić co najmniej 3/5 wszystkich członków UKR. Uchwały
UKR i WKR zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw
decyduje głos przewodniczącego.
2. Posiedzenia UKR i WKR są protokołowane, protokoły są podpisywane przez przewodniczących
i sekretarzy komisji.
§7
Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) koordynacja prac organów prowadzących postępowanie rekrutacyjne;
2) nadzór nad pracą organów prowadzących postępowanie rekrutacyjne;
3) określanie szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na studia i interpretowanie tych
zasad w przypadkach szczególnych;
4) przygotowywanie opinii dla Rektora w sprawie odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
§8
Do zadań organów prowadzących postępowanie rekrutacyjne należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłaszanie jego wyników;
2) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz doręczanie kandydatom decyzji;
3) rozpatrywanie skarg i opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku
z postępowaniem rekrutacyjnym.
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III. PROCES REKRUTACJI
§9
Rejestracja kandydatów na studia wyższe prowadzona jest w formie elektronicznej za pomocą
internetowego
formularza
zgłoszeniowego
na
stronie
internetowej
www.swps.pl.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego powoduje otwarcie indywidualnego konta rejestracyjnego
kandydata.
2. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy identyfikatora i hasła dostępu
do indywidualnego konta rejestracyjnego. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
nie odpowiada za skutki udostępnienia tego identyfikatora i hasła osobom trzecim, w szczególności za
zmiany autoryzowane tym hasłem.
3. Indywidualne konto rejestracyjne kandydata służy kandydatowi do:
a) wpisania i potwierdzenia danych osobowych;
b) dokonania wyboru kierunków (specjalności) i form studiów;
c) wydrukowania ankiety osobowej;
d) wydrukowania Umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe.
4. Indywidualne konto rejestracyjne służy do przekazywania kandydatowi informacji o przebiegu
postępowania rekrutacyjnego, zaś wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie rejestracyjnym
kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4.
1.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny nie odpowiada za skutki błędnego wypełnienia przez
kandydata formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych,
a także za skutki niezapoznania się przez kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego
indywidualnym koncie rejestracyjnym.
6. Rejestracji
przez Internet kandydat może dokonać na terenie SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego. Ankietę osobową i Umowę o warunkach odpłatności za studia kandydat
może wydrukować we właściwym Biurze Rekrutacji.
5.

§10
1. W postępowaniu rekrutacyjnym organ właściwy zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2 wydaje decyzję w sprawie
przyjęcia na studia.
2. Decyzja o przyjęciu na studia wydawana jest po spełnieniu przez kandydata wszystkich wymagań oraz
dostarczeniu wymaganych dokumentów zgodnie ze szczegółowymi zasadami postępowania
rekrutacyjnego, o których mowa w § 4 ust.3.
3. Wynik postępowania rekrutacyjnego publikowany jest na indywidualnym koncie kandydata
w Wirtualnej Uczelni - platformie internetowej dla kandydatów na studia.
4. Decyzja o przyjęciu na studia doręczana jest kandydatowi listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru, przez pocztę.
5. Od decyzji o przyjęciu na studia lub o nieprzyjęciu na studia służy kandydatowi odwołanie, do UKR
w przypadku gdy decyzje wydawała WKR albo do Rektora w przypadku gdy decyzje wydawał Dziekan,
w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.
6. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa i obowiązki studenta z chwilą immatrykulacji i po złożeniu
ślubowania.
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Proces rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
§11
1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się osoby,
które posiadają świadectwo dojrzałości, dyplom Matury Międzynarodowej, dyplom Matury Europejskiej
lub świadectwo uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania o przyjęcie na studia wyższe do
każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca
świadectwo.
2. Postępowanie rekrutacyjne wszczyna się, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia:
1) zarejestrowała się w internetowym systemie rejestracji kandydatów,
2) przedstawiła dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
3) wypełniła pozostałe wymagania formalne dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
ogłoszone przez UKR.
3. Na studia w trybie indywidualnej organizacji studiów dla absolwentów studiów magisterskich
i licencjackich w postępowaniu rekrutacyjnym weryfikuje się dokumentację ukończonych przez
kandydata studiów magisterskich lub licencjackich.
4. Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci konkursów,
w których nagrodą jest indeks SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, przyjmowani są po
przedstawieniu wymaganych dokumentów.

1.

2.
3.
4.

§12
W przypadku niżej wymienionych kierunków wstęp na studia nie jest wolny, zaś o kwalifikacji na studia
dodatkowo decyduje:
1)
na kierunku wzornictwo studia pierwszego stopnia w języku polskim - egzamin umiejętności
plastycznych;
2)
na kierunku wzornictwo studia pierwszego stopnia w języku angielskim - rozmowa
kwalifikacyjna i ocena portfolio;
3)
na kierunku wzornictwo studia drugiego stopnia w języku polskim – rozmowa
kwalifikacyjna i ocena portfolio;
4)
na kierunku zarządzanie i przywództwo pierwszego stopnia prowadzonym w języku polskim
– autoprezentacja kandydata i rozmowa wstępna;
5)
na kierunku zarządzanie i przywództwo drugiego stopnia prowadzonym w języku polskimautoprezentacja kandydata i rozmowa wstępna oraz znajomość języka angielskiego na
poziomie co najmniej B2.
Kwalifikację na studia na kierunkach, o których mowa w ust. 1 mogą przeprowadzać podkomisje
rekrutacyjne powoływane przez dziekana wydziału.
Podkomisje rekrutacyjne rekomendują WKR kandydatów na studia. Ostateczną decyzję o przyjęciu na
studia podejmuje WKR.
Formę kwalifikacji na studia na kierunkach, o których mowa w ust. 1, określa WKR uwzględniając
indywidualne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

§13
1. W przypadku studiów na kierunku filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim przyjęcie
na studia może nastąpić tylko pod warunkiem potwierdzenia odpowiedniego poziomu umiejętności
kandydata w zakresie odpowiedniego języka obcego.
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2. W przypadku gdy kandydat przedstawia „nową maturę” (wynik egzaminu maturalnego) bierze się pod
uwagę wyniki z następujących przedmiotów:
1) na specjalność filologia angielska kierunku filologia oraz na studia prowadzone w języku
angielskim: język angielski;
2) na pozostałe specjalności kierunku filologia: język obcy.
3. Za potwierdzenie odpowiedniego poziomu umiejętności kandydata w zakresie odpowiedniego języka
obcego dla kierunku filologia uznaje się:
1) na specjalność filologia angielska, studia I stopnia: uzyskanie z przedmiotu język angielski 80%
z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub 50% na poziomie rozszerzonym;
2) na pozostałe specjalności: uzyskanie z przedmiotu język obcy 50% z egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym lub 30% na poziomie rozszerzonym.
4. Za potwierdzenie odpowiedniego poziomu umiejętności kandydata w zakresie języka angielskiego dla
studiów prowadzonych w językach obcych uznaje się uzyskanie z przedmiotu język angielski 90 %
z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub 60 % na poziomie rozszerzonym.
5. W przypadku gdy kandydat przedstawia „starą maturę” (wynik egzaminu dojrzałości) potwierdzenie
odpowiedniego poziomu umiejętności kandydata w zakresie odpowiedniego języka obcego następuje
w trybie egzaminu językowego, którego sposób organizacji uwzględnia indywidualne potrzeby
kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi:
1) na specjalność filologia angielska,: z języka angielskiego;
2) na pozostałe specjalności kierunku filologia: z języka obcego wybranego przez kandydata;
3) na studia prowadzone w języku angielskim: z języka angielskiego.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§14
W przypadku kierunków studiów innych niż wymienione w § 12 i § 13 podstawą przyjęcia
na studia są wyniki pisemnych egzaminów maturalnych, egzaminów dojrzałości, Matury
Międzynarodowej, Matury Europejskiej lub matury zagranicznej z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4.
W przypadku studiów określonych w ust. 1, na wniosek dziekana wydziału prowadzącego dany kierunek
studiów UKR może ogłosić na dane studia wstęp wolny i wówczas przyjęcie na studia następuje po
przedstawieniu wymaganych dokumentów.
W przypadku, gdy podstawą przyjęcia na studia są wyniki pisemnych egzaminów maturalnych lub
egzaminów dojrzałości, do kwalifikacji uwzględnia się wyniki z dwóch najlepiej zdanych przedmiotów.
UKR może ogłosić, że postępowanie kwalifikacyjne na danych kierunkach ma formę konkursu
świadectw dojrzałości. Przy wskazanym postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia są zasady określone
w ust. 3.
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty kwalifikacyjne według reguły:
1) 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
2) 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
3) 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
4) zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny
z najwyższym wynikiem.
Wyniki egzaminów dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w następujący sposób:
1) przy skali ocen od 2 do 5:
ocena
punkty kwalifikacyjne
3
40
4
70
5
100
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2) przy skali ocen od 1 do 6:
ocena
2
3
4
5
6

punkty kwalifikacyjne
20
30
60
80
100

3) zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny
z najwyższym wynikiem.
7. WKR określa i publikuje minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych będącą warunkiem przyjęcia na
studia.
8. Na wniosek kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja,
oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony
w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów.
Proces rekrutacji na studia drugiego stopnia

1.
2.

3.
4.

5.

§15
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata,
inżyniera lub równorzędny.
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia,
która:
1) zarejestrowała się w internetowym systemie rejestracji kandydatów,
2) przedstawiła dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz
3) wypełniła pozostałe wymagania formalne dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego
ogłoszone przez UKR.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi przez UKR.
Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia może przewidywać rozmowę kwalifikacyjną,
szczególnie w przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek
inny niż ukończony na poziomie studiów pierwszego stopnia.
W przypadku studiów na kierunku filologia oraz studiów prowadzonych w języku angielskim przyjęcie
na studia może nastąpić tylko pod warunkiem potwierdzenia odpowiedniego poziomu umiejętności
kandydata w zakresie odpowiedniego języka obcego, przy czym sposób potwierdzania poziomu
umiejętności określają szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określone przez UKR.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16
Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi następuje w odrębnym trybie przewidzianym w
art. 43 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 7 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) dalej
jako: ustawa i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku
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w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1501).
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załącznik do
Warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego
oraz form studiów na poszczególnych kierunkach
na rok akademicki 2018/2019

Wykaz kierunków oraz form studiów,
na które może być prowadzony nabór na rok akademicki 2018/2019
kierunek studiów,
specjalność (na kierunku filologia)

poziom studiów

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

studia prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

filologia, filologia angielska

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

filologia, filologia angielska

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

filologia, iberystyka

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

filologia, italianistyka

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

filologia, skandynawistyka

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

x

filologia, skandynawistyka (filologia
szwedzka)

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

studia azjatyckie: Chiny i Azja wschodnia

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

x

kulturoznawstwo

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

kulturoznawstwo

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

socjologia

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

studia prowadzone na Wydziale Psychologii w Warszawie
psychologia

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

jednolite studia magisterskie

x

niestacjonarne

psychologia, studia w języku angielskim

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

x

psychologia, studia w języku angielskim

studia drugiego stopnia

stacjonarne

x

psychologia dla magistrów i licencjatów,
studia prowadzone na kierunku psychologia
w trybie indywidualnej organizacji studiów
dla absolwentów studiów magisterskich lub
licencjackich

studia prowadzone na Wydziale Prawa w Warszawie
prawo w biznesie

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

prawo

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

studia prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Psychologii w Warszawie
zarządzanie i przywództwo

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

x

zarządzanie i przywództwo

studia drugiego stopnia

stacjonarne

x

zarządzanie i przywództwo, w języku
angielskim

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

x
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kierunek studiów,
specjalność (na kierunku filologia)

poziom studiów

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach
psychologia

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia dla magistrów i licencjatów,
studia prowadzone na kierunku psychologia
w trybie indywidualnej organizacji studiów
dla absolwentów studiów magisterskich lub
licencjackich

jednolite studia magisterskie

x

niestacjonarne

psychokryminalistyka

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu
prawo

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia dla magistrów i licencjatów,
studia prowadzone na kierunku psychologia
w trybie indywidualnej organizacji studiów
dla absolwentów studiów magisterskich lub
licencjackich

jednolite studia magisterskie

x

niestacjonarne

wzornictwo

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

wzornictwo

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

wzornictwo, studia w języku angielskim

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

x

studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie
psychologia

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

jednolite studia magisterskie

x

niestacjonarne

psychologia dla magistrów i licencjatów,
studia prowadzone na kierunku psychologia
w trybie indywidualnej organizacji studiów
dla absolwentów studiów magisterskich lub
licencjackich

studia prowadzone na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Filia we Wrocławiu
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

grafika

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

komunikacja i media

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

prawo

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

studia prowadzone na II Wydziale Psychologii Filia we Wrocławiu
psychologia

studia pierwszego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

studia drugiego stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

psychologia dla magistrów i licencjatów,
studia prowadzone na kierunku psychologia
w trybie indywidualnej organizacji studiów
dla absolwentów studiów magisterskich lub

jednolite studia magisterskie

x

niestacjonarne
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kierunek studiów,
specjalność (na kierunku filologia)

poziom studiów

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

licencjackich
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