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PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW I LICENCJATÓW 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

 

O przyjęcie na psychologię dla magistrów i licencjatów – jednolite studia magisterskie w 
indywidualnej organizacji toku studiów mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom 
studiów wyższych. 

Kwalifikacja na studia następuje na podstawie analizy złożonych dokumentów. 

 

Zasady przeliczania punktów: 

 

1. Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty 
kwalifikacyjne według reguły: 

a. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt 
kwalifikacyjny; 

b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu 
kwalifikacyjnego; 



 

c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty 
kwalifikacyjne; 

d. zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest 
równoznaczny z najwyższym wynikiem odpowiednio do wybranego poziomu. 

 

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

a. przy skali ocen od 2 do 5: 
 

ocena punkty kwalifikacyjne 

3 40 

4 70 

5 100 

 

b. przy skali ocen od 1 do 6:  
 

 

ocena punkty kwalifikacyjne 

2 20 

3 30 

4 60 

5 80 

6 100 

 

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

 

 

 


