Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku polskim
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
w roku akademickim 2022/2023

§1
Postanowienia ogólne
Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów prowadzone w języku polskim w SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (zwanym dalej: „Uniwersytetem SWPS” lub „Uczelnią”), w roku
akademickim 2022/2023 (zwane dalej: „Szczegółowymi Zasadami”) zawierają wykaz szczegółowych wymagań w
postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów prowadzone w języku polskim na poziomie studiów pierwszego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia, a w ramach określonych kierunków –
na specjalności lub specjalizacje, wykaz kierunków studiów, na które obowiązuje limit miejsc, w tym kierunki
studiów, na które wstęp jest wolny oraz kierunki studiów na które postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg
punktowy (w tym listy rankingowe) lub przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych oraz zasady potwierdzania
znajomości języka polskiego i obcego na wymaganym poziomie, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Warunków, trybu oraz
terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku
akademickim 2022/2023 (dalej jako: „Uchwała Rekrutacyjna”) stanowiących załącznik do Uchwały Nr 50/2021
Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w SWPS Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 z późniejszymi zmianami.

§2
Definicje
Przez pojęcia użyte w Szczegółowych Zasadach rozumie się odpowiednio:
1)

„nowa matura” – oznacza to świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o
wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty albo inne dokumenty uprawniające – na dzień wydania stosownego rozstrzygnięcia - do przyjęcia
na studia prowadzone w Uczelni, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 - 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2)

„stara matura” – oznacza to świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu dojrzałości;

3)

„matura międzynarodowa” – 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;
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4)

„matura europejska” - 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;

5)

„matura zagraniczna” – świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję
edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa uznany
za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
albo uznane – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości
wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

6)

„matura” – łączna nazwa dokumentów określonych w pkt 1-5 powyżej;

7)

„program Psychologia dla magistrów i licencjatów” – tryb przyjęcia na studia na kierunku „Psychologia”,
jednolite studia magisterskie odbywane według indywidualnej organizacji studiów, o której mowa w
Regulaminie studiów, oferowanych absolwentom studiów;

8)

„tryb studiów realizowanych od semestru wyższego niż pierwszy” – tryb przyjęcia na studia inne niż
określone w pkt 7 powyżej, odbywane według indywidualnej organizacji studiów, o której mowa w
Regulaminie studiów;

9)

„Regulamin studiów” – Regulamin studiów w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.
§3
Procedura przyjęcia na studia

1.

Procedura przyjęcia na studia składa się z następujących etapów:
1)

rejestracja kandydata za pomocą internetowego systemu rekrutacyjnego i wgranie niezbędnych
dokumentów;

2)

weryfikacja spełniania wymogów formalnych przez kandydata;

3)

wynik kwalifikacji w przypadku kierunków studiów, na które wstęp jest wolny;

4)

postępowanie kwalifikacyjne w szczególności w przypadku kierunków studiów, na które postępowanie
rekrutacyjne przewiduje próg punktowy, w tym przeprowadzenie weryfikacji znajomości języka
polskiego lub odpowiedniego języka obcego, przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych lub
weryfikacji efektów uczenia się;

5)

zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia;

6)

dostarczenie do Uniwersytetu SWPS kompletu dokumentów wskazanych w § 6 ust. 9 Uchwały
Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 niniejszych Zasad;

7)

publikacja wyników postępowania rekrutacyjnego w indywidualnych kontach kandydatów w
formularzu rekrutacyjnym oraz w przypadku nieprzyjęcia na studia - wydanie decyzji administracyjnej
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o odmowie przyjęcia na studia, zaś w przypadku cudzoziemców - wydanie decyzji administracyjnej o
przyjęciu albo odmowie przyjęcia na studia.
2.

W przypadku kwalifikacji kandydatów na studia realizowane w ramach programu Psychologia dla magistrów
i licencjatów albo w ramach trybu studiów realizowanych od semestru wyższego niż pierwszy, dziekan
właściwego wydziału wydaje opinię, zgodnie z Regulaminem studiów, wskazującą:
1)

możliwość uznania zaliczeń uzyskanych w innej uczelni na poczet realizacji programu studiów,

2)

semestr roku akademickiego i semestr studiów, od którego dana osoba może podjąć realizację studiów
w Uczelni;

3)

ewentualne przedmioty do uzupełnienia oraz termin ich uzupełnienia - stosując wytyczne określone w
Regulaminie studiów.

3.

Podania o przyjęcie na studia w trybie studiów realizowanych od semestru wyższego niż pierwszy należy
złożyć do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

4.

W załączniku nr 1 do Szczegółowych Zasad znajduje się:
1)

wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023,
na które obowiązuje limit miejsc, w tym kierunki studiów na które postępowanie rekrutacyjne
przewiduje próg punktowy (w tym listy rankingowe) lub przeprowadzenie egzaminów
kwalifikacyjnych;

2)

zasady potwierdzania znajomości odpowiedniego języka obcego na wymaganym poziomie w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunku studiów Filologia;

3)

zasady potwierdzania znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie przez cudzoziemców
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023.

5.

W załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad znajduje się:
1)

wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim
w Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023, na które obowiązuje limit miejsc, w tym
kierunki studiów, na które postępowanie rekrutacyjne przewiduje próg punktowy lub przeprowadzenie
egzaminów kwalifikacyjnych;

2)

wykaz kierunków studiów drugiego stopnia, które w postępowaniu rekrutacyjnym wymagają
dodatkowej weryfikacji efektów uczenia się oraz zakres i sposób ich weryfikacji;

3)

zasady potwierdzania znajomości odpowiedniego języka obcego na wymaganym poziomie w
postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia na kierunku studiów Filologia;
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4)

zasady potwierdzania znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie przez cudzoziemców
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w
Uniwersytecie SWPS w roku akademickim 2022/2023.

6.

W przypadku, gdy postępowanie rekrutacyjne przewiduje wstęp wolny, wymogiem przyjęcia na studia jest
spełnienie warunków formalnych określonych w Uchwale Rekrutacyjnej oraz Szczegółowych Zasadach, w tym
- złożenie wymaganych dokumentów. Przyjęcie na studia może nastąpić w szczególności w przypadku
niewyczerpania limitu miejsc, o ile rekrutacja na dany kierunek studiów przewiduje limit miejsc.

§4
Składanie dokumentów
1.

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym składane są zgodnie z postanowieniami Uchwały
Rekrutacyjnej.

2.

Dokumenty poświadczające znajomość języka obcego, określone w załączniku nr 2 do Uchwały
Rekrutacyjnej mogą zostać złożone w kopii (oryginał do wglądu).

3.

W przypadku składania oryginałów dokumentów za pośrednictwem poczty (w tym przesyłką kurierską) ich
odbiór możliwy jest wyłącznie osobiście w Uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, z
zastrzeżeniem ust. 4.

4.

W przypadku nieprzyjęcia na studia w Uniwersytecie SWPS albo umorzenia postępowania rekrutacyjnego,
kandydat może złożyć wniosek o wysłanie oryginałów dokumentów na podany przez siebie adres.

5.

Absolwenci studiów ukończonych na Uniwersytecie SWPS nie przedkładają oryginałów
dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie SWPS.
§5
Postanowienie końcowe

Jeżeli ze względu na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii albo stan zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na czasowe ograniczenie lub zawieszenie działalności Uczelni na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postępowanie rekrutacyjne w szczególności w zakresie zasad
dostarczania lub odbierania dokumentów, a także terminów przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych,
weryfikacji efektów uczenia się lub weryfikacji znajomości języka polskiego lub języka obcego może zostać
odpowiednio dostosowane. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, następują w drodze zarządzenia i
podawane są do wiadomości kandydatów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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Załącznik nr 1
do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego
na kierunki studiów prowadzone w języku polskim
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
w roku akademickim 2022/2023

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
prowadzone w języku polskim
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
w roku akademickim 2022/2023

[Postanowienia ogólne]
§1
Na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku
polskim w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit
miejsc, a na niektóre kierunki studiów obowiązuje lista rankingowa lub egzamin kwalifikacyjny.

§2
1. W przypadku egzaminów kwalifikacyjnych z języka obcego dla kandydatów ze starą maturą albo nową maturą
możliwe jest zwolnienie z egzaminu na podstawie przedstawienia przez kandydata dokumentu
poświadczającego znajomość języka obcego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej.
2. Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie B2 u cudzoziemców odbywa się na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Uchwały Rekrutacyjnej.
3. Terminy egzaminów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronach internetowych kierunków studiów
dostępnych na www.swps.pl do dnia 21 kwietnia 2022 roku, chyba, że w Tabelach wskazano inaczej.
§3
Przez użyte w niniejszym dokumencie pojęcia rozumie się odpowiednio:
1) „ST” – forma studiów stacjonarna;
2) „NST” – forma studiów niestacjonarna;
3) „JSM” – jednolite studia magisterskie;
4) „1 st.” – studia pierwszego stopnia.
[Listy rankingowe]
§4
1. W ramach postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok następujących kierunków studiów:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

www.swps.pl

1) Psychologia, poziom: studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie (z wyłączeniem
rekrutacji w ramach programu Psychologia dla magistrów i licencjatów), forma: studia stacjonarne i studia
niestacjonarne;
2) Prawo, poziom: jednolite studia magisterskie, forma: studia stacjonarne i studia niestacjonarne;
3)

Psychologia i Informatyka, poziom: studia pierwszego stopnia, forma: studia stacjonarne i studia

niestacjonarne; - przewidziany jest próg punktowy, a przyjęcie na studia następuje po sporządzeniu list
rankingowych.
2.

Postępowanie rekrutacyjne na podstawie list rankingowych, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na
następujących wydziałach Uniwersytetu SWPS:

3.

1)

Wydział Psychologii w Warszawie,

2)

Wydział Prawa w Warszawie,

3)

Wydział Projektowania w Warszawie,

4)

Wydział Psychologii we Wrocławiu,

5)

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu,

6)

Wydział Psychologii w Sopocie,

7)

Wydział Psychologii w Katowicach.

Dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów, o których mowa w ust. 1, oraz dla wydziałów, o których
mowa w ust. 2, tworzone są odrębne listy rankingowe. Listy rankingowe tworzone są w ramach kolejnych
naborów.

§5
1.

Warunkiem kwalifikacji do listy rankingowej jest uprzednie zarejestrowanie się kandydata za pomocą
systemu rekrutacyjnego, wgranie niezbędnych dokumentów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w pełnej
wysokości oraz spełnienie pozostałych warunków formalnych z zastrzeżeniem ust.2.

2.

Warunkiem kwalifikacji cudzoziemców do listy rankingowej jest uprzednie potwierdzenia znajomości języka
polskiego na wymaganym poziomie.

3.

Podstawą kwalifikacji na liście rankingowej jest wynik uzyskany na maturze z dwóch najlepiej zdanych
przedmiotów w części pisemnej, zgodnie z przelicznikami opisanymi w załączniku nr 3 do Uchwały
Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.

W przypadku kandydatów, którzy osiągnęli jednakową liczbę punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane
wyniki z trzeciego najlepiej zdanego przedmiotu.

5.

Finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego kwalifikowani są na liście rankingowej
z maksymalną liczbą punktów na kierunki studiów związane z przedmiotem olimpiady.
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§6
Minimalny próg punktowy na kierunki studiów określone zgodnie z § 4 jest następujący:
dwa najwyższe wyniki z części pisemnej matury
Określenie kierunku lub wydziału
Uniwersytetu SWPS:

nowa matura, matura
międzynarodowa, matura europejska,
matura zagraniczna

stara matura

Wydział Psychologii w Warszawie

130 pkt.

130 pkt.

Wydział Psychologii we Wrocławiu

120 pkt.

80 pkt.

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

120 pkt.

100 pkt.

Wydział Psychologii w Sopocie

120 pkt.

80 pkt.

Wydział Psychologii w Katowicach

120 pkt.

80 pkt.

Kierunek Prawo
Wydział Prawa w Warszawie

100 pkt.

100 pkt.

Kierunek Psychologia i Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie

120 pkt.

120 pkt.

Kierunek Psychologia

§7
1.

W ramach postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów określone zgodnie z § 4, przeprowadzonych
zostanie osiem naborów, przy czym:
1) dwa nabory główne, w których suma limitów przyjęć stanowi całkowity limit miejsc wyznaczonych dla
danego kierunku, poziomu i formy studiów oraz wydziału;
2) sześć naborów uzupełniających, w których limit miejsc ustalany jest po zakończeniu poprzedniego
naboru.

2.

Po przeprowadzeniu każdego z naborów, sporządzona zostanie odrębna lista rankingowa uprawniająca do
przyjęcia na studia. Na liście rankingowej znajduje się maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc
przewidzianych jest dla danego naboru (miejsca opisane są jako udział % wszystkich miejsc w ramach
określonego limitu na rok akademicki 2022/2023) zgodnie z § 9 ust. 2.

3.

Jeśli liczba kandydatów w ramach danego naboru jest mniejsza niż liczba przewidzianych miejsc, wówczas
kolejny nabór jest automatycznie zwiększony o niezapełnioną liczbę miejsc w poprzednim naborze.

§8
1.

Wyniki listy rankingowej są prezentowane na indywidualnym koncie kandydata w formularzu
rekrutacyjnym.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

www.swps.pl

2.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do listy rankingowej w danym naborze, umieszczani są na liście
rezerwowej i jeśli wyrażą zgodę, biorą udział w kolejnym możliwym naborze, z zastrzeżeniem ust. 6.

3.

Kandydaci zakwalifikowani do listy rankingowej, zobowiązani są do dokończenia procesu rekrutacji
(podpisania umowy i przesłania do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów) w terminach określonych
w § 9 ust. 1. Po dopełnieniu powyższych formalności następuje wpis na listę studentów. Niedochowanie
terminu rozumiane jest jako rezygnacja z postępowania rekrutacyjnego i stanowi podstawę jego umorzenia.

4.

Kandydaci zakwalifikowani na listę rankingową wysyłają dokumenty za pośrednictwem operatora
pocztowego lub przesyłką kurierską, przy czym pod uwagę brana jest data nadania. Po wysłaniu
dokumentów, kandydat wprowadza do formularza rekrutacyjnego datę nadania przesyłki oraz informację,
czy skorzystał z operatora pocztowego, czy nadał dokumenty kurierem.

5.

Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani na listę rankingową a następnie przyjęci na studia na podstawie
warunkowej decyzji administracyjnej, mają obowiązek dostarczyć oryginały dokumentów w terminie
określonym w decyzji administracyjnej.

6.

Po ogłoszeniu wyników pierwszego naboru głównego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w przypadku
niedopełnienia procesu rekrutacji przez osoby zakwalifikowane i umorzenia postępowania rekrutacyjnego
zgodnie z ust. 3, odpowiednia liczba kandydatów z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana do listy
rankingowej i zobowiązana do dokończenia procesu rekrutacji w terminie do dnia 1 lipca 2022 roku.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§9
1. Harmonogram przeprowadzania naborów i sporządzania list rankingowych w postępowaniu rekrutacyjnym
na kierunki studiów, określone w § 4, jest następujący:

Początek
naboru

Nabory
główne

Termin nadania
Termin na
oryginałów
zawarcie umowy
dokumentów
Zamknięcie Ogłoszenie listy
dla osób
osób
naboru
rankingowej zakwalifikowanych
zakwalifikowanych
na listę
na listę
rankingową
rankingową

NABÓR 21.04.2022 r. 16.06.2022 r.
1
12:00
12:00

20.06.2022 r.
12:00

23.06.2022 r.
12:00

27.06.2022 r.
12:00

NABÓR 16.06.2022 r. 20.07.2022 r. 22.07.2022 r .
2
12:01
12:00
12:00

27.07.2022 r .
12:00

29.07.2022 r .
12:00

8. 08.2022 r.
12:00

11. 08.2022 r.
12:00

Nabory
NABÓR 20.07.2022 r.
uzupełniające
3
12:01

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

3.08.2022 r.
12:00

04. 08.2022 r.
12:00

www.swps.pl

NABÓR
4

2.

3.08.2022 r.
12:01

17.08.2022 r.
12:00

18.08.2022 r.
12:00

21.08.2022 r.
12:00

24.08.2022 r.
12:00

NABOR 17.08.2022 r. 31.08.2022 r.
5
12:01
12:00

1.09.2022 r.
12:00

5.09.2022 r.
12:00

7.09.2022 r.
12:00

NABÓR 31.08.2022 r. 14.09.2022 r.
6
12:01
10:00

14.09.2022 r.
14:00

16.09.2022 r.
12:00

19.09.2022 r.
12:00

NABÓR 14.09.2022 r. 21.09.2022 r.
7
10:01
10:00

21.09.2022 r.
14:00

22.09.2022 r.
14:00

23.09.2022 r.
14:00

NABÓR 21.09.2022 r. 26.09.2022 r.
8
10:01
10:00

26.09.2022 r.
14:00

27.09.2022 r.
14:00

28.09.2022 r.
14:00

Liczba miejsc na liście rankingowej jako część całkowitego limitu na kierunku studiów określonego zgodnie
z § 4 jest następująca:
Kierunek

Miasto
Warszawa

Wrocław

Psychologia

Poznań

Sopot

Katowice

Prawo

Warszawa

Psychologia i Informatyka

Warszawa

Forma

NABÓR 1

NABÓR 2

studia stacjonarne

15%

85%

studia niestacjonarne

25%

75%

studia stacjonarne

10%

90%

studia niestacjonarne

20%

80%

studia stacjonarne

12%

88%

studia niestacjonarne

30%

70%

studia stacjonarne

15%

85%

studia niestacjonarne

20%

80%

studia stacjonarne

12%

88%

studia niestacjonarne

30%

70%

studia stacjonarne

15%

85%

studia niestacjonarne

20%

80%

studia stacjonarne

20%

80%

[Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie]
§ 10
Wyniki matur przeliczane są na punkty kwalifikacyjne wskazane w § 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do
Uchwały rekrutacyjnej.

Wydział Psychologii w Warszawie
kierunek studiów,

czas

formy studiów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

nowa matura (część

stara matura

wymagany

www.swps.pl

specjalność

Psychologia

trwania
oraz
poziom
studiów

pisemna),
matura międzynarodowa,
matura europejska, matura
zagraniczna

3 lata - 1
st.
stacjonarna
5 lat - niestacjonarna
JSM

Psychologia, program
Psychologia dla
3,5 roku
niestacjonarna
magistrów i
JSM
licencjatów

(część
pisemna)

poziom
znajomości
języka
wykładowego

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 -9

PL – B2

wstęp wolny

PL – B2

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

kierunek studiów,
specjalność

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego
- dwa najwyższe wyniki –
łącznie min. 95 pkt
- w przypadku nowej
matury dodatkowo język
obcy: min. 50% poziom
podstawowy lub min. 30%
poziom rozszerzony,
albo

Filologia, Filologia
szwedzka
Filologia, Filologia
norweska

Filologia, Filologia

3 lata
1 st.

stacjonarna

3 lata

stacjonarna

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

- dwa
najwyższe
wyniki –
łącznie min.
95 pkt

- dokument potwierdzający znajomość
języka obcego (zgodnie z zał. nr 2 do
Uchwały
rekrutacyjnej)
albo
- egzamin pisemny poświadczający
znajomość języka angielskiego co najmniej
na poziomie B1 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
składający
się
z
trzech
części:
• Reading – test wyboru i/lub pytania
otwarte sprawdzające zrozumienie tekstu
• Grammar & Vocabulary – testy wyboru,
wypełnianie luk, itp.
• Writing – wypracowanie na temat
wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych,
250-300
słów.
Ocena każdej z części egzaminu musi
odpowiadać co najmniej poziomowi B1
według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
- dwa najwyższe wyniki –

- dwa

PL – B2

PL - B2

www.swps.pl

szwedzka
z rozszerzonym
językiem angielskim

1 st.

łącznie min. 95 pkt
- w przypadku nowej
matury dodatkowo język
angielski: min. 60% poziom
podstawowy lub min. 40%
poziom rozszerzony,
albo

Filologia, Filologia
norweska
z rozszerzonym
językiem angielskim

Filologia, Iberystyka
z rozszerzonym
językiem angielskim

ENG - B1

- dokument potwierdzający znajomość
języka angielskiego (zgodnie z zał. Nr 2 do
Uchwały
rekrutacyjnej)
albo
- egzamin ustny z języka angielskiego,
weryfikacja
stopnia
znajomości
odpowiadającego co najmniej poziomowi
B1 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
- w przypadku nowej
matury język obcy: min.
50% poziom podstawowy
lub min. 30% poziom
rozszerzony
albo

Filologia, Iberystyka

najwyższe
wyniki –
łącznie min.
95 pkt

3 lata
1 st.

3 lata
1 st.

brak

- dokument potwierdzający znajomość
języka obcego (zgodnie z zał. nr 2 do
Uchwały
rekrutacyjnej)
albo
- egzamin pisemny poświadczający
znajomość języka angielskiego co najmniej
stacjonarna na poziomie B1 według Europejskiego
niestacjonarna Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
składający
się
z
trzech
części:
• Reading – test wyboru i/lub pytania
otwarte sprawdzające zrozumienie tekstu
• Grammar & Vocabulary – testy wyboru,
wypełnianie luk, itp.
• Writing – wypracowanie na temat
wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych,
250-300
słów
Ocena każdej z części egzaminu musi
odpowiadać co najmniej poziomowi B1
według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

stacjonarna

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

- w przypadku nowej
matury język angielski: min.
60% poziom podstawowy
lub min. 40% poziom
rozszerzony
albo

brak

PL – B2

PL – B2
ENG - B1

www.swps.pl

- dokument potwierdzający znajomość
języka angielskiego (zgodnie z zał. nr 2 do
Uchwały
rekrutacyjnej)
albo
- egzamin ustny z języka angielskiego,
weryfikacja
stopnia
znajomości
odpowiadającego co najmniej poziomowi
B1 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
- w przypadku nowej
matury język obcy: min.
50% poziom podstawowy
lub min. 30% poziom
rozszerzony
albo

Filologia, Italianistyka

Filologia, Italianistyka
z rozszerzonym
językiem angielskim

3 lata
1 st.

3 lata
1 st.

brak

- dokument potwierdzający znajomość
języka obcego (zgodnie z zał. nr 2 do
Uchwały
rekrutacyjnej)
albo
- egzamin pisemny z języka angielskiego
albo włoskiego, poświadczający znajomość
stacjonarna języka angielskiego albo włoskiego co
niestacjonarna najmniej na poziomie B1 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, składający się z trzech części:
• Czytanie – test wyboru i/lub pytania
otwarte sprawdzające zrozumienie tekstu
• Gramatyka i słownictwo – testy wyboru,
wypełnianie luk, itp.
• Pisanie - wypracowanie na temat
wybrany spośród ok. 5 zaproponowanych,
250-300
słów
Ocena każdej z części egzaminu musi
odpowiadać co najmniej poziomowi B1
według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
- w przypadku nowej matury
język angielski: min. 60%
poziom podstawowy lub
min.
40%
poziom
rozszerzony
albo
stacjonarna

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

PL – B2

brak

- dokument potwierdzający znajomość
języka angielskiego (zgodnie z zał. nr 2 do
Uchwały
rekrutacyjnej)
albo
- egzamin ustny z języka angielskiego,
weryfikacja
stopnia
znajomości
odpowiadającego co najmniej poziomowi

PL - B2
ENG - B1

www.swps.pl

B1 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
Dziennikarstwo i
komunikacja
społeczna

3 lata
1 st.

stacjonarna
niestacjonarna

wstęp wolny

PL – B2

3 lata
1 st.

stacjonarna

wstęp wolny

PL – B2

3 lata
1 st.

stacjonarna

wstęp wolny

PL – B2

Kulturoznawstwo,
Kultura współczesna
Kulturoznawstwo,
Projektowanie
innowacji
(School of Ideas)
Studia azjatyckie:
Chiny i Azja
Wschodnia
ścieżki językowe:
język chiński
język japoński
język koreański

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

kierunek studiów,
specjalność

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego

Zarządzanie i
przywództwo

3 lata
1 st.

stacjonarna
niestacjonarna

wstęp wolny

PL – B2

Życie Publiczne

3 lata
1 st.

stacjonarna
niestacjonarna

wstęp wolny

PL – B2

Wydział Projektowania w Warszawie

kierunek studiów,
specjalność

Informatyka

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego

3 lata
1 st.

stacjonarna

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

O przyjęciu na studia będzie decydować
suma punktów obliczana według wzoru:
Jeżeli (m>= 40) (m*2.0 + i + a*/2.0)
Na studia zostaną przyjęci kandydaci,
którzy uzyskają sumę punktów na poziomie
co najmniej 120, przy czym warunkiem
koniecznym do przyjęcia jest uzyskanie co
najmniej 40 punktów kwalifikacyjnych z
matematyki.
Granicą przyjęć jest limit miejsc określony

PL – B2

www.swps.pl

dla kierunku Informatyka.
[m] - wynik z matury z matematyki
przeliczony na punkty kwalifikacyjne
zgodnie ze sposobem określonym w zał. nr
3 do Uchwały Rekrutacyjnej (brany jest pod
uwagę lepszy wynik, jeśli kandydat pisał
maturę na więcej niż jednym poziomie)
[i] - wynik z matury z informatyki
przeliczony na punkty kwalifikacyjne
zgodnie ze sposobem określonym w zał. nr.
3 do Uchwały Rekrutacyjnej (brany jest pod
uwagę lepszy wynik, jeśli kandydat pisał
maturę na więcej niż jednym poziomie)
[a] - wynik z matury z j. angielskiego
przeliczony na punkty kwalifikacyjne
zgodnie ze sposobem określonym w zał. nr.
3 do Uchwały Rekrutacyjnej (brany jest pod
uwagę lepszy wynik, jeśli kandydat pisał
maturę na więcej niż jednym poziomie)
Psychologia i
informatyka

Wzornictwo (School of
Form)

3 lata
1 st.

4 lata
1 st.

stacjonarna

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 - 9

Postępowanie
przewiduje
egzamin
kwalifikacyjny
w
formie
rozmowy
kwalifikacyjnej w języku angielskim w
oparciu o przygotowane przez kandydata
portfolio
(prezentację).
Kandydat w portfolio ma zaprezentować
źródła inspiracji oraz dotychczasowe
doświadczenia
i umiejętności z dziedziny sztuki, w
szczególności projektowania. Kandydat jest
zobowiązany do dostarczenia portfolio w
formie elektronicznej nie później niż 72 h
przed wyznaczonym terminem egzaminu
stacjonarna kwalifikacyjnego.
niestacjonarna Lista
kryteriów
oceny
egzaminu
kwalifikacyjnego w formie rozmowy na
podstawie portfolio:
• Autoprezentacja (0-10 pkt)
• Prace własne (0-10 pkt)
• Inspiracje (0-10 pkt)
• Forma portfolio (0-10 pkt)
• Wiedza o projektowaniu (0-10 pkt)
Maksymalna liczba punktów wynosi 50.
Kandydaci rekomendowani do przyjęcia na
studia powinni zdobyć minimum 30
punktów z egzaminu kwalifikacyjnego w
formie
rozmowy
kwalifikacyjnej.
Po pozytywnym wyniku egzaminu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

PL – B2

PL – B2

www.swps.pl

kwalifikacyjnego kandydaci przyjmowani są
po spełnieniu wymogów formalnych do
wyczerpania limitu miejsc.
Kandydaci z polskim obywatelstwem po
pomyślnie zdanym egzaminie wraz z
kompletem oryginałów dokumentów
dostarczają
zaświadczenie
lekarskie,
wypełnione przez lekarza medycy pracy, na
podstawie skierowania otrzymanego z
biura rekrutacji.
Cudzoziemcy są zobowiązani do wykonania
stosownych
badań
lekarskich,
we
wskazanej przez biuro rekrutacji placówce
medycznej na terenie RP, na podstawie
wydanego
skierowania.
Cudzoziemcy
są
zobowiązani
do
dostarczenia
kompletu
oryginałów
dokumentów do 15 października 2022
roku.
Wydział Prawa w Warszawie

kierunek studiów,
specjalność

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
studiów formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
oraz
matura europejska, matura pisemna)
języka
poziom
zagraniczna
wykładowego

Prawo

5 lat
JSM

stacjonarna
niestacjonarna

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 - 9

PL – B2

Prawo w biznesie

3 lata
1 st.

stacjonarna
niestacjonarna

wstęp wolny

PL – B2

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu

kierunek studiów,
specjalność

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
studiów formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
oraz
matura europejska, matura pisemna)
języka
poziom
zagraniczna
wykładowego

Dziennikarstwo i
komunikacja
społeczna,
Marka - kreacja i
komunikacja
(Branding - reklama PR)
Nowe media (Digital i
social media)

dwa najwyższe wyniki
łącznie min. 95 pkt
3 lata
1 st.

stacjonarna
niestacjonarna

Grafika

3 lata
1 st.

dwa najwyższe wyniki
stacjonarna
łącznie min. 95 pkt
niestacjonarna

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

dwa
najwyższe
wyniki
łącznie min.
80 pkt

dwa
najwyższe
wyniki

PL – B2

PL – B2

www.swps.pl

łącznie min.
80 pkt
Kandydat na kierunek Grafika przedkłada
do oceny portfolio 6 prac z zakresu grafiki
projektowej w wersji elektronicznej. Celem
tego etapu rekrutacji jest sprawdzenie
umiejętności warsztatowych, wrażliwości
estetycznej i kompetencji projektowych
pozwalających na ich rozwój w czasie
studiów.
Na
podstawie
złożonego
portfolio, przedstawiciel Komisji dopuszcza
kandydata do dalszego etapu rekrutacji.
W formularzu rekrutacyjnym kandydat
zamieszcza 1 plik w formacie PDF, który w
formie prezentacji zawiera wymagane w
procesie rekrutacji 6 prac wykonanych
dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo,
ilustracja, fotografia, multimedia, grafika
użytkowa).
Portfolio cyfrowe należy przygotować wg
następujących wytycznych:
- format dokumentu A4 (210/297 mm) układ horyzontalny (w poziomie)
- prace umieszczone w portfolio należy
przygotować w rozdzielczości minimalnej
150 DPI i zamieścić w prezentacji
- każdą pracę należy podpisać: imię,
nazwisko i tytuł pracy w lewym górnym
rogu
- każdą pracę należy krótko opisać (1-2
zdania dotyczące techniki pracy i idei)
- wielkość pliku PDF nie powinna
przekroczyć
20
MB
- nazwa pliku: nazwisko kandydata_imię
kandydata_skrót
nazwy
kierunku
GRF_portfolio
Przed złożeniem swojego portfolio
kandydat ma możliwość skonsultowania
portfolio z wykładowcami kierunku grafika.
Konsultacje prowadzone są zdalnie na
podstawie wypełnionego formularza.
Kryteria oceny portfolio:
- tytuł (spójność, czytelność)
- narracja (zdolność opowiadania za
pomocą wykorzystanych środków)
- innowacyjność (wybór środków/metod
potrzebnych do realizacji, unikatowość)

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

www.swps.pl

technika
(ocena
umiejętności
warsztatowych)
- estetyka (umiejętność stosowania
określonych środków, kompozycja)
Każde kryterium od 0-20 pkt, w sumie
maks. 100 pkt., minimalny próg do
przyjęcia na studia: 60 punktów.
Po
pomyślnym
przejściu
procesu
kwalifikacji kandydaci przyjmowani są po
spełnieniu wymogów formalnych do
wyczerpania limitu miejsc.

Prawo

5 lat
JSM

dwa najwyższe wyniki
łącznie min. 100 pkt
stacjonarna

dwa
najwyższe
wyniki
łącznie min.
100 pkt

PL – B2

Wydział Psychologii we Wrocławiu

kierunek studiów,
specjalność

Psychologia

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego
3 lata - 1
st.
stacjonarna
5 lat - niestacjonarna
JSM

Psychologia, program
Psychologia dla
3,5 roku
niestacjonarna
magistrów i
JSM
licencjatów

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 - 9

PL – B2

wstęp wolny

PL – B2

Wydział Psychologii w Sopocie

kierunek studiów,
specjalność

Psychologia

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego
3 lata - 1
st.
stacjonarna
5 lat - niestacjonarna
JSM

Psychologia, program
Psychologia dla
3,5 roku
niestacjonarna
magistrów i
JSM
licencjatów

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 - 9

PL – B2

wstęp wolny

PL – B2

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

www.swps.pl

kierunek studiów,
specjalność

Psychologia

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego
3 lata - 1
st.
stacjonarna
5 lat - niestacjonarna
JSM

Psychologia, program
Psychologia dla
3,5 roku
niestacjonarna
magistrów i
JSM
licencjatów

Prawo

5 lat
JSM

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 - 9

PL – B2

wstęp wolny

PL – B2

stacjonarna dwa najwyższe wyniki
niestacjonarna łącznie min. 100 pkt

dwa
najwyższe
wyniki
łącznie min.
100 pkt

PL – B2

Wydział Psychologii w Katowicach

kierunek studiów,
specjalność

Psychologia

czas
nowa matura (część
wymagany
trwania
pisemna),
stara matura
poziom
oraz formy studiów matura międzynarodowa,
(część
znajomości
poziom
matura europejska, matura pisemna)
języka
studiów
zagraniczna
wykładowego
3 lata - 1
st.
stacjonarna
5 lat - niestacjonarna
JSM

Psychologia, program
Psychologia dla
3,5 roku
niestacjonarna
magistrów i
JSM
licencjatów

Psychokryminalistyka

3 lata
1 st.

rekrutacja na zasadzie list rankingowych
opisana w § 4 - 9

PL – B2

wstęp wolny

PL – B2

stacjonarna dwa najwyższe wyniki
niestacjonarna łącznie min. 90 pkt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

dwa
najwyższe
wyniki
łącznie min.
80 pkt

PL – B2

www.swps.pl

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

www.swps.pl

prowadzone w języku polskim
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
w roku akademickim 2022/2023
[Postanowienia ogólne]
§1
Na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit miejsc, a
na niektóre kierunki studiów obowiązuje egzamin kwalifikacyjny na zasadach wskazanych w Tabeli.

§2
1.

W przypadku egzaminów kwalifikacyjnych z języka obcego możliwe jest zwolnienie z egzaminu na podstawie przedstawienia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość
języka obcego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej.

2.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie B2 u cudzoziemców odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a i b
Uchwały Rekrutacyjnej.

3.

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronach internetowych kierunków studiów dostępnych na www.swps.pl do dnia 21 kwietnia 2022 roku, chyba, że w Tabeli
wskazano inaczej.
§3

Przez użyte w niniejszym dokumencie pojęcia rozumie się odpowiednio:
1)

„ST” – forma studiów stacjonarna;

2) „NST” – forma studiów niestacjonarna.

Wykaz wymagań na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia
prowadzone w języku polskim
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
w roku akademickim 2022/2023
[Postanowienia ogólne]
§1
Na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje limit miejsc, a
na niektóre kierunki studiów obowiązuje egzamin kwalifikacyjny na zasadach wskazanych w Tabeli.

§2
1.

W przypadku egzaminów kwalifikacyjnych z języka obcego możliwe jest zwolnienie z egzaminu na podstawie przedstawienia przez kandydata dokumentu poświadczającego znajomość
języka obcego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej.

2.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie B2 u cudzoziemców odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a i b
Uchwały Rekrutacyjnej.

3.

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronach internetowych kierunków studiów dostępnych na www.swps.pl do dnia 21 kwietnia 2022 roku, chyba, że w Tabeli
wskazano inaczej.
§3

Przez użyte w niniejszym dokumencie pojęcia rozumie się odpowiednio:
1) „ST” – forma studiów stacjonarna;

2) „NST” – forma studiów niestacjonarna.
§4

czas
trwania
wymagany
formy
studiów
poziom
studiów
w
języka
latach

zasady rekrutacji

preferowane
dyscypliny /
dziedziny
ukończonych
studiów I stopnia

Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Psychologii we Wrocławiu
kierunek: Psychologia
2

ST
NST

PL - B2

Oczekiwane od kandydata efekty uczenia się odpowiadające
Mierniki efektów uczenia się / Zasady kwalifikacji
osiąganym na studiach I stopnia na Uniwersytecie SWPS
Kandydat na Psychologię studia II stopnia posiada kwalifikację
pełną na poziomie 6 PRK oraz kompetencje niezbędne do
kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym
kierunku, w szczególności:
• zna i rozumie biologiczne podstawy zachowania człowieka
• zna i rozumie problematykę funkcjonowania człowieka w
otoczeniu społecznym, teorie wyjaśniające i sposoby
prowadzenia badań w psychologii społecznej
• zna i rozumie pojęcie emocji i motywacji oraz teorie
wyjaśniające w tym zakresie i sposoby badania tych zjawisk
• zna i rozumie pojęcie procesów poznawczych oraz teorie
wyjaśniające w tym zakresie i sposoby badania tych zjawisk

W procesie rekrutacji kandydat wybiera kierunek psychologia oraz
następnie specjalność.
Kwalifikacja składa się z 3 elementów, za które można uzyskać
maksymalnie 100 pkt.:
1. Egzamin kwalifikacyjny - liczba punktów możliwa do zdobycia – 70.
Wszyscy kandydaci, niezależnie od kierunku ukończonych studiów,
podchodzą do egzaminu pisemnego. Kandydaci zapisani na egzamin
otrzymają listę zagadnień i rekomendowanych lektur. Egzamin ma
formę
testu
sprawdzającego
wiedzę
i
umiejętności

brak

• zna i rozumie pojęcie osobowości i jej rolę w wyjaśnianiu
zachowań człowieka oraz sposoby jej badania
• zna i rozumie pojęcie różnic indywidualnych i ich rolę w
wyjaśnianiu zachowań człowieka oraz sposoby ich badania
• zna i rozumie psychologiczną perspektywę ujęcia rozwoju
człowieka w cyklu życia oraz teorie wyjaśniające w tym
zakresie i specyfikę badań
• zna i rozumie złożoność pojęcia normy i patologii w
psychologii
• zna najważniejsze systemy klasyfikacji zaburzeń, rozumie ich
kontekst historyczno-kulturowy oraz zna teorie wyjaśniające w
obszarze psychopatologii
• zna i rozumie podstawy metodologii badań psychologicznych
• zna i rozumie podstawy zastosowania statystyki w
psychologii
• zna i rozumie teorie i zasady dotyczące pomiaru konstruktów
psychologicznych, w tym w szczególności uwarunkowania
rzetelności
i
trafności
pomiaru
• formułuje problem badawczy i proponuje jego rozwiązanie,
posługując się wiedzą psychologiczną: dobiera teorię
psychologiczną i metody rozwiązania problemu, przeprowadza
kwerendę źródłową, analizuje i syntetyzuje pozyskane
informacje.
• potrafi wykorzystać wiedzę z powyższych obszarów
psychologii i jej subdyscyplin do opisu i wyjaśnienia
zachowania człowieka.

z zakresu wyszczególnionych efektów uczenia się. Egzamin będzie
realizowany w formie online.
Termin egzaminu: wrzesień 2022 r. Dokładna data zostanie
przekazana kandydatom z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Ocena na dyplomie - liczba punktów możliwa do zdobycia – 10
W przypadku braku dyplomu, Kandydat zobowiązany jest dostarczyć
zaświadczenie o obronie zawierające informację o ww. ocenie. Jeśli
kandydat ma kilka dyplomów, w pierwszej kolejności będzie brany
pod uwagę dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia,
następnie
z
nauk
społecznych
i
pozostałe.
W przypadku dyplomów z uczelni polskich ocena na dyplomie
przeliczana jest na punkty zgodnie z następującym przelicznikiem:
5 i 6 - 10 pkt.
4,5 - 7 pkt.
4 - 5 pkt
3,5 - 3 pkt.
3 - 0 pkt.
- W przypadku dyplomów z uczelni zagranicznych, punkty zostaną
przeliczone proporcjonalnie w skali od 0 do 10, w zależności od skali
ocen stosowanych w danym kraju.
3. Za ukończone studia na kierunku psychologia kandydat otrzyma
dodatkowo 20 pkt.
Przyjęci zostaną kandydaci z najlepszym wynikiem punktowym w

ramach określonego dla każdej specjalności limitu miejsc.
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na specjalności, możliwe
będzie wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu.

Wydział Psychologii w Katowicach
kierunek: Psychologia*
2

ST
NST

PL - B2

Oczekiwane od kandydata efekty uczenia się odpowiadające
osiąganym na studiach I stopnia na Uniwersytecie SWPS
Kandydaci
będą
uczestniczyć
w
postępowaniu
kwalifikacyjnym, którego celem jest weryfikacja wiedzy i
umiejętności z zakresu efektów uczenia się właściwych dla
studiów I stopnia z psychologii (poziom 6 Polskiej Ramy
Kwalifikacji).
Kandydat wykazuje się znajomością i rozumieniem:
- biologicznych podstaw zachowania człowieka;
- problematyki funkcjonowania człowieka w otoczeniu
społecznym,
- teorii wyjaśniających i sposobów prowadzenia badań w
psychologii społecznej;
- pojęcia emocji i motywacji oraz teorii wyjaśniających w tym
zakresie i sposobów badania tych zjawisk;
- pojęcia procesów poznawczych oraz teorii wyjaśniających w
tym zakresie i sposobów badania tych zjawisk;
- pojęcia osobowości i jej roli w wyjaśnianiu zachowań
człowieka oraz sposobów jej badania;
- pojęcia różnic indywidualnych i ich roli w wyjaśnianiu
zachowań człowieka oraz sposobów ich badania;
- psychologicznej perspektywy ujęcia rozwoju człowieka w

- psychologia o
profilu
Rekrutacja
uwzględnia
zróżnicowanie
dotychczasowego ogólnoakademickim
(dziedzina nauk
wykształcenia kandydatów:
Grupa 1: Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na społecznych)
kierunku psychologia o profilu ogólnoakademickim, będą
przyjmowani na zasadach wstępu wolnego.
Grupa 2: Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku
psychologia o profilu praktycznym lub na kierunku studiów w
dyscyplinie wiodącej psychologia, będą przyjmowani na podstawie
dokumentacji ukończonych studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Grupa 3: Kandydaci, którzy ukończyli kierunek studiów inny niż
wymienione w grupie 1 i grupie 2, będą przyjmowani na podstawie
dokumentacji ukończonych studiów oraz egzaminu pisemnego
i rozmowy kwalifikacyjnej.
Poszczególne elementy kwalifikacji będą odpowiednio punktowane,
maksymalna liczba punktów, które można uzyskać to 100.
- Egzamin pisemny ma formę testu sprawdzającego wiedzę
i umiejętności z zakresu wymienionych wcześniej efektów uczenia
się. Kandydaci zapisani na egzamin otrzymają listę zagadnień
i rekomendowanych lektur, które pomogą w przygotowaniu się do
egzaminu. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 50,
Mierniki efektów uczenia się / Zasady kwalifikacji

cyklu życia oraz teorii wyjaśniających w tym zakresie i specyfiki
badań;
- złożoności pojęcia normy i patologii w psychologii;
- najważniejszych systemów klasyfikacji zaburzeń, ich
kontekstu historyczno-kulturowego;
- roli perspektywy międzykulturowej w opisie i wyjaśnianiu
zachowań człowieka;
- pojęcia komunikacji interpersonalnej, teorii opisujących i
wyjaśniających w tym zakresie oraz sposobów jej badania;
- podstaw metodologii badań psychologicznych; podstaw
zastosowania statystyki w psychologii.
Kandydat w szczególności posiada następujące umiejętności:
- formułowanie problemu badawczego oraz jego rozwiązanie,
posługując się wiedzą psychologiczną; dobieranie teorii
psychologicznej
i
metody
rozwiązania
problemu;
- przeprowadzenie kwerendy źródłowej;
- przeprowadzenie analizy i syntezy pozyskanych informacji.

do kwalifikacji wymaganych jest min. 30 punktów (60%).
- Rozmowa kwalifikacyjna ma za zadanie sprawdzenie wiedzy i
umiejętności z zakresu wymienionych wcześniej efektów uczenia się,
a także kompetencji warunkujących adaptację do odmiennego
kierunku studiów. Punktem wyjścia do rozmowy będzie tekst
naukowy z zakresu psychologii udostępniony kandydatowi przed
terminem rozmowy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane
będą:
a) umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii,
z uwzględnieniem znajomości teorii psychologicznych oraz
metodologii badań – do 15 punktów;
b) gotowość do intensywnej nauki i umiejętność organizowania
własnego procesu uczenia się – do 10 punktów;
c) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym
programem studiów – do 5 punktów.
Łącznie kandydat może zdobyć 30 punktów, do kwalifikacji
wymaganych jest min. 15 punktów (50%).
- Punktowane będą również: kierunek i profil ukończonych studiów
oraz ocena uzyskana na dyplomie. Punktacja dotycząca kierunku
studiów i jego profilu wygląda następująco:
a) studia pierwszego stopnia na kierunku psychologia o profilu
ogólnoakademickim - 80 punktów;
b) studia pierwszego stopnia na kierunku psychologia o profilu
praktycznym lub kierunek studiów w dyscyplinie wiodącej
psychologia - 50 punktów;
c) kierunek studiów inny niż wymienione - 0 punktów.
- Punktacja dotycząca oceny na dyplomie jest następująca:
a) ocena dostateczna - 0 punktów;
b) ocena dostateczna plus - 5 punktów;

c) ocena dobra - 10 punktów;
d) ocena dobra plus - 15 punktów;
e) ocena bardzo dobra i celująca - 20 punktów.
Przyjmowanie kandydatów odbywać się będzie w ramach limitu
miejsc według listy rankingowej utworzonej na podstawie uzyskanej
punktacji.
Termin egzaminu: wrzesień 2022 r. Dokładna data zostanie
przekazana kandydatom z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Wydział Nauk Humanistycznych
kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2

NST

PL - B2

1) W przypadku absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS - wstęp wolny,
2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w ramach preferowanych dziedzin - wstęp wolny,
3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja
ocenia:
a) doświadczenie w obszarze mediów i komunikacji społecznej - do 5 pkt,
b) zainteresowania obszarem mediów i nauk społecznych - do 5 pkt,
c) znajomość polecanej literatury - do 5 pkt,
d) orientację i znajomość podmiotów medialnych (tytułów najważniejszych mediów
i dziennikarzy) - do 5 pkt,
e) orientację w prawnych i etycznych aspektach pracy dziennikarza - do 5 pkt,
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zdobyć maksymalnie 25 punktów. Warunkiem koniecznym jest odpowiedź
w co najmniej zadowalający sposób (min.3 pkt) w każdym z wyżej wymienionych zagadnień.
Kandydat co najmniej na 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma krótką ankietę zawierającą pytania
o dotychczasowe doświadczenia związane z dziennikarstwem i o motywację do podjęcia studiów oraz trzy materiały do
samodzielnego przeanalizowania przed rozmową.

- nauki o
komunikacji
społecznej i
mediach, nauki o
polityce i
administracji, nauki
prawne, psychologia
(dziedzina nauk
społecznych)
- nauki o kulturze i
religii (dziedzina
nauk
humanistycznych)

kierunek: Filologia, specjalność: Skandynawistyka (j. szwedzki, j. norweski)
2

NST

PL - B2

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się kandydat dowolnych studiów pierwszego stopnia, który:
1) posiada potwierdzenie znajomości języka szwedzkiego lub norweskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Za potwierdzenie znajomości języka szwedzkiego lub norweskiego na poziomie B2 uznaje się dyplomy i
certyfikaty językowe określone w załączniku nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej;
lub
2) nie posiada potwierdzenia znajomości języka szwedzkiego lub norweskiego na poziomie B2, jednak uzyska pozytywny wynik
z egzaminu kwalifikacyjnego, złożonego z dwóch części:
- pisemnej (rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, słownictwa i gramatyki, wypracowania) i
- ustnej.
Ocena każdej z części egzaminu musi odpowiadać co najmniej poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.
Dodatkowo kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunku innym 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).

brak

kierunek: Kulturoznawstwo, specjalności: Media i kultura cyfrowa, Menedżer, agent, producent (MAP)
2

NST

PL - B2

1) W przypadku absolwentów kulturoznawstwa pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS - wstęp wolny;
2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w preferowanych dyscyplinach w dziedzinie nauk humanistycznych oraz w
dziedzinie nauk społecznych - wstęp wolny;
3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin student jest kwalifikowany na podstawie oceny:
a) rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne właściwe dla studiów pierwszego stopnia,
które są niezbędne do podjęcia kulturoznawczych studiów drugiego stopnia - do 60 pkt; punktem wyjścia do rozmowy jest krótki
artykuł poruszający zagadnienia i problematykę związane z tematyką podejmowanych studiów, udostępniony kandydatowi co
najmniej na 7 dni przed terminem rozmowy,
b) kwestionariusza zawierającego pytania o dotychczasowe doświadczenie akademickie oraz doświadczenie związane z sektorem
kultury, sztuki bądź mediów oraz o motywacje do podjęcia studiów; kwestionariusz należy dostarczyć na rozmowę - do 40 pkt.

- nauki o kulturze i
religii, nauki o
sztuce, filozofia,
literaturoznawstwo,
językoznawstwo
(dziedzina nauk
humanistycznych)
- nauki o
komunikacji
społecznej i
mediach, nauki
socjologiczne

(dziedzina nauk
społecznych)

Wydział Nauk Społecznych
kierunek: Zarządzanie i przywództwo
2

NST

PL - B2

1) W przypadku absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie i przywództwo, studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie SWPS
oraz absolwentów kierunków studiów w preferowanych dyscyplinach - wstęp wolny;
2) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych dyscyplin – egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Przed planowanym terminem rozmowy kandydaci otrzymają ankietę zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane
z zarządzaniem i motywację do podjęcia studiów oraz tekst naukowy z obszaru zarządzania i przywództwa. Odpowiedzi na zadane
pytania oraz treść artykułu będą bazą do rozmowy z Komisją.
Podczas rozmowy Komisja ocenia:
a) predyspozycje ogólne (umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii) - od 0 do 30 pkt,
b) predyspozycje kierunkowe (znajomość podstawowych zagadnień zarządzania) - od 0 do 30 pkt,
c) gotowość do intensywnej nauki (w tym pracy zespołowej) i umiejętność organizowania własnego czasu - od 0 do 30 pkt,
d) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem studiów - od 0 do 10 pkt,
Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego
wynosi 51.
Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego kandydaci przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych do wyczerpania
limitu miejsc.

- nauki o
zarządzaniu i
jakości, ekonomia i
finanse, nauki o
polityce i
administracji, nauki
prawne,
psychologia, nauki
socjologiczne
(dziedzina nauk
społecznych),
- nauki o kulturze i
religii (dziedzina
nauk
humanistycznych)

kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi
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1) W przypadku absolwentów studiów na kierunku Zarządzanie i przywództwo, studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie SWPS
oraz absolwentów kierunków studiów w preferowanych dyscyplinach - wstęp wolny;
2) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych dyscyplin – egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
Przed planowanym terminem rozmowy kandydaci otrzymają ankietę zawierającą pytania o dotychczasowe doświadczenia związane
z zarządzaniem zasobami ludzkimi i motywację do podjęcia studiów oraz tekst naukowy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.
Odpowiedzi na zadane pytania oraz treść artykułu będą bazą do rozmowy z Komisją.
Podczas rozmowy Komisja ocenia:

kierunki w
dyscyplinach lub
dyscyplinach
wiodących:
psychologia, nauki o
zarządzaniu i
jakości, nauki

a) predyspozycje ogólne (umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii) - od 0 do 30 pkt,
socjologiczne
b) predyspozycje kierunkowe (znajomość podstawowych zagadnień zarządzania) - od 0 do 30 pkt,
c) gotowość do intensywnej nauki (w tym pracy zespołowej) i umiejętność organizowania własnego czasu - od 0 do 30 pkt,
d) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem studiów - od 0 do 10 pkt.
Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego
wynosi 51.
Po pozytywnym wyniku egzaminu kwalifikacyjnego kandydaci przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych do wyczerpania
limitu miejsc.

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
kierunek: Komunikacja i media
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1) W przypadku absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej I stopnia na Uniwersytecie SWPS - wstęp wolny,
2) W przypadku absolwentów kierunków studiów w ramach preferowanych dziedzin - wstęp wolny,
3) W przypadku absolwentów studiów spoza wymienionych wyżej dyscyplin - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja
ocenia:
a) predyspozycje ogólne (umiejętność formułowania i uzasadniania własnych opinii) - do 30 pkt,
b) predyspozycje kierunkowe (orientacja w podstawowych zagadnieniach z zakresu komunikacji, mediów i wizerunku, znajomość
rynku medialnego w Polsce) - do 30 pkt,
c) gotowość do intensywnej nauki (w tym pracy zespołowej) i umiejętność organizowania własnego czasu - do 20 pkt,
d) zbieżność zainteresowań oraz celów zawodowych z wybranym programem studiów - do 10 pkt,
e) oczekiwania względem oferowanych studiów 2 stopnia - do 10 pkt

- filozofia, historia,
językoznawstwo,
literaturoznawstwo,
nauki o kulturze i
religii, nauki o
sztuce (dziedzina
nauk
humanistycznych),
- ekonomia i
finanse, geografia
społecznoKandydat co najmniej na 7 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma krótką ankietę zawierającą pytania ekonomiczna i
o dotychczasowe doświadczenia związane z mediami, komunikacją wizerunkową, przemysłami kreatywnymi i o motywację do gospodarka
podjęcia studiów, co będzie punktem wyjścia do rozmowy z Komisją.
przestrzenna, nauki
o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji
społecznej i
mediach, nauki o
polityce i

administracji, nauki
o zarządzaniu i
jakości, nauki
prawne, nauki
socjologiczne,
pedagogika,
psychologia
(dziedzina nauk
społecznych),
- sztuki filmowe i
teatralne, sztuki
muzyczne, sztuki
plastyczne i
konserwacja dzieł
sztuki (dziedzina
sztuki)
*Postępowanie rekrutacyjne będzie mogło zostać wszczęte nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów na danym kierunku.

