WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia angielska a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
3)

Tryb I

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

j. polski
(pisemny)

rozszerzony

j. angielski
(pisemny)

rozszerzony

j. angielski
(ustny)

waga

uwaga

przedmiot

0,2

waga

j. polski
(pisemny)

0,2

j. angielski

0,8

uwaga

0,6

0,2

rozszerzony

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Filologia angielska a)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

0,1

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

j. angielski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

j. angielski
(ustny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

0,2

poziom

j. polski
(pisemny)

0,2

j. angielski

0,8

uwaga

0,6

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia angielska specjalność filologia południowoafrykańska a)

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
3)

Tryb I

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

j. polski
(pisemny)

rozszerzony

j. angielski
(pisemny)

rozszerzony

j. angielski
(ustny)

waga

uwaga

przedmiot

0,2

waga

j. polski
(pisemny)

0,2

j. angielski

0,8

uwaga

0,6

0,2

rozszerzony

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Filologia specjalność filologia niderlandzka a)

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

j. angielski
lub
j. niemiecki
(pisemny)

rozszerzony

waga

uwaga

przedmiot

0,2
0,4

0,6

poziom

j. polski
(pisemny)

0,4

j. angielski
lub
j. niemiecki

0,6

uwaga

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

68

Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

j. polski
(pisemny)

rozszerzony

j. angielski
(pisemny)

rozszerzony

j. angielski
(ustny)

waga

uwaga

przedmiot

0,2

waga

j. polski
(pisemny)

0,2

j. angielski

0,8

uwaga

0,6

0,2

rozszerzony

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Filologia specjalność filologia rosyjska a)
grupa ze znajomością języka rosyjskiego
Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińskąa)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. rosyjski
(ustny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. rosyjski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

przedmiot
j. polski
(pisemny)

0,3

waga

uwaga

0,25

0,2
j. rosyjski
0,3

0,75

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia specjalność filologia rosyjska a)
grupa bez znajomości języka rosyjskiego
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. obcy nowoŜytny
(ustny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. obcy nowoŜytny
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

przedmiot

0,3

waga

j. polski
(pisemny)

0,25

j. obcy nowoŜytny

0,75

uwaga

0,2
0,3

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. polski

podstawowy
lub
poszerzony

0,1
0,2

j. niemiecki

rozszerzony

0,5

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

j. angielski

uwaga

przedmiot

waga

j. polski
(pisemny)

0,2

j. niemiecki

0,5

j. angielski

0,3

uwaga

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia specjalność filologia ukraińska a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. obcy nowoŜytny
(ustny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. obcy nowoŜytny
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

przedmiot

0,3

waga

j. polski
(pisemny)

0,25

j. obcy nowoŜytny

0,75

uwaga

0,2
0,3

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Filologia specjalność arabistyka a)
Filologia specjalność hebraistyka* a)
Filologia specjalność turkologia a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

j. polski

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

0,1
j. polski

0,2

j. obcy nowoŜytny

0,8

0,2
0,4

j. obcy nowoŜytny

podstawowy
lub
rozszerzony

0,8

*) Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana
jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia specjalność indologia a)
Filologia specjalność japonistyka a)
Filologia specjalność sinologia a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski
(pisemny)
j. obcy nowoŜytny
lub j. łaciński i
kultura antyczna
lub j. mniejszości
narodowej
lub j. regionalny język kaszubski
(pisemny)
drugi j. obcy
nowoŜytny lub
j. łaciński i kultura
antyczna lub
j. mniejszości
narodowej
lub j. regionalny język kaszubski
(pisemny)
historia lub
geografia lub
filozofia lub wiedza
o społeczeństwa
(pisemny)
historia sztuki lub
historia muzyki
(pisemny)

poziom

waga

rozszerzony

0,3

rozszerzony

0,4

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,3

j. obcy nowoŜytny lub
historia lub
geografia lub
wiedza o społeczeństwie

0,7

uwaga

0,1
podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

0,1

podstawowy
lub
rozszerzony

jeden do
4)
wyboru

0,3
0,1

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Filologia specjalność lingwistyka stosowana a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. niemiecki

rozszerzony

0,5

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

j. angielski

uwaga

przedmiot

waga

j. niemiecki

0,7

j. angielski

0,3

uwaga

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia specjalność bałtologia – filologia łotewska a)
Filologia specjalność etnolingwistyka a)
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji a)
Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe a)
Filologia specjalność filologia koreańska a)
Filologia specjalność filologia nowogrecka a)
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska a)
Filologia specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska a)
Filologia specjalność ugrofinistyka – filologia fińska a)

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
pierwszy j. obcy nowoŜytny
(ustny)

pierwszy j. obcy nowoŜytny

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

waga

przedmiot

waga

j. obcy nowoŜytny

0,7

drugi przedmiot

0,3

uwaga

0,1
0,2

rozszerzony

0,5

drugi j. obcy nowoŜytny
(ustny)

rozszerzony

0,1

drugi j. obcy nowoŜytny
(pisemny)

rozszerzony

0,2

(pisemny)

uwaga

jeden
przedmiot
do wyboru
)

)

4)
)

* ** ***
inny przedmiot

rozszerzony

0,3

*) W przypadku wskazania języka obcego nowoŜytnego jako przedmiotu do wyboru, jako
pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata.
**) Przedmioty do wyboru: matematyka, drugi język obcy nowoŜytny, język ojczysty
mniejszości narodowych, historia, geografia.
***) W przypadku drugiego języka obcego nowoŜytnego uwzględniany jest wynik egzaminu
maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako
suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana
jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio
zaawansowanym.

73

Filologia specjalność filologia germańska a)
Filologia specjalność filologia germańska a)
Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet
Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą

Collegium Polonicum w Słubicach
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. obcy nowoŜytny
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

j. obcy nowoŜytny
(ustny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,3

(pisemny)

0,3

0,5

uwaga

j. niemiecki

0,7

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana
jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Filologia specjalność filologia hiszpańska a)
Filologia specjalność filologia włoska a)
Filologia specjalność filologia romańska a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski
(pisemny)

j. obcy nowoŜytny *)
(pisemny)

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

rozszerzony

waga

uwaga

0,1

przedmiot
j. polski
(pisemny)

0,3

(ustny)

rozszerzony

uwaga

0,3

0,3
j. obcy nowoŜytny **)

j. obcy nowoŜytny *)

waga

0,5

0,2

*) Dla j. obcego nowoŜytnego danej specjalności wagi wynoszą: 0,4 - pisemny; 0,3 - ustny;
**) Dla j. obcego nowoŜytnego danej specjalności waga wynosi: 0,7;
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia specjalność filologia duńska a)
Filologia specjalność filologia szwedzka a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski
(pisemny)

j. angielski
lub
j. niemiecki

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

rozszerzony

waga

uwaga

0,1

j. polski
(pisemny)

0,3

j. angielski
lub
j. niemiecki
rozszerzony

waga

uwaga

0,3

0,5

(pisemny)

j. angielski
lub
j. niemiecki

przedmiot

0,7

0,2

(ustny)

W ramach kaŜdej ze specjalności przeprowadza się oddzielną rekrutację dla grupy
z językiem angielskim i językiem niemieckim.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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2. Studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych
kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1
1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium
dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego
zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie moŜna otrzymać 20
punktów.
Filologia angielska specjalność celtycka c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych
kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1
1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium
dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego
zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie moŜna otrzymać 20
punktów.
Filologia angielska specjalność język i komunikacja w mediach i polityce c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych
kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1
1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium
dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego
zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie moŜna otrzymać 20
punktów.
Filologia specjalność filologia niderlandzka c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub absolwentów innych
kierunków i specjalności władających biegle językiem niderlandzkim
1)
2)

Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku niderlandzkim z profesorem prowadzącym
seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego,
dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie moŜna
otrzymać 20 punktów.

Filologia specjalność filologia germańska c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub specjalności
lingwistyka stosowana
1)
2)

Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dotycząca zakresu pracy licencjackiej
kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą moŜna otrzymać 20
punktów.
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Filologia specjalność filologia hiszpańska c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii
innej niŜ hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
filologia władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

2) rozmowa kwalifikacyjna

maks. pkt.

waga

5,0

1

15

1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium
magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana
jest w skali od 0 do 15 punktów.
Filologia specjalność filologia romańska c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii
innej niŜ romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
filologia władających biegle językiem francuskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

2) rozmowa kwalifikacyjna

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

1

15

1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium
magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana
jest w skali od 0 do 15 punktów.
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Filologia specjalność filologia włoska c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii
innej niŜ włoska władających biegle językiem włoskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
filologia władających biegle językiem włoskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

2) rozmowa kwalifikacyjna

maks. pkt.

waga

5,0

1

15

1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium
magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana
jest w skali od 0 do 15 punktów.
Filologia specjalność filologia rumuńska c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii
innej niŜ rumuńska władających biegle językiem rumuńskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
filologia władających biegle językiem rumuńskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

2) rozmowa kwalifikacyjna

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

1

15

1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium
magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana
jest w skali od 0 do 15 punktów.
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Filologia specjalność lingwistyka stosowana c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub specjalności filologia
germańska
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Filologia specjalność filologia rosyjska c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów wyŜszych innych kierunków i specjalności ze znajomością
języka rosyjskiego na poziomie licencjatu
- rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dotycząca zakresu pracy
licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą
moŜna otrzymać 20 punktów.
Filologia specjalność etnolingwistyka c)
dla absolwentów studiów wyŜszych
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność bałtologia – filologia litewska c)
dla absolwentów studiów wyŜszych ze znajomością języka litewskiego/łotewskiego na
poziomie licencjatu
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji c)
dla absolwentów studiów wyŜszych
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność filologia koreańska c)
dla absolwentów studiów wyŜszych ze znajomością języka koreańskiego na poziomie
licencjatu
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
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Filologia specjalność filologia nowogrecka c)
dla absolwentów studiów wyŜszych ze znajomością języka nowogreckiego na poziomie
licencjatu
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska c)
dla absolwentów studiów wyŜszych ze znajomością języka wietnamskiego na poziomie
licencjatu
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjskomalajska c)
dla absolwentów studiów wyŜszych ze znajomością języków indonezyjskiego i malajskiego
na poziomie licencjatu
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska c)
dla absolwentów studiów wyŜszych ze znajomością języka węgierskiego na poziomie
licencjatu
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych
Filologia specjalność arabistyka c)
Filologia specjalność hebraistyka c)
Filologia specjalność turkologia c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (wymagana dobra znajomość języka danej
specjalności)
1)
2)

Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy
licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą moŜna
otrzymać 20 punktów.

Filologia specjalność sinologia c)
filologia specjalność japonistyka c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka danej specjalności na
poziomie licencjatu.
1)
2)

Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku danej specjalności dotycząca zakresu pracy
dyplomowej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą moŜna
otrzymać 20 punktów.
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Filologia specjalność skandynawistyka c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia filologii duńskiej i szwedzkiej i absolwentów
innych specjalności filologicznych ze znajomością języka duńskiego/szwedzkiego na
poziomie zbliŜonym do C1 na skali poziomów biegłości językowej Rady Europy.
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub filologii
duńskiej/szwedzkiej
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inną specjalność niŜ
filologia duńska/filologia szwedzka
- rozmowa kwalifikacyjna w języku duńskim lub szwedzkim dotycząca zakresu
pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za
którą moŜna otrzymać 20 punktów.
Filologia specjalność filologia angielska z filologią germańską c)
(tłumaczenie konferencyjne)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, germańska lub
lingwistyka stosowana.
Egzamin pisemny i ustny w języku angielskim, za który moŜna otrzymać 60 punktów (30
egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który
moŜna otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny,
który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.
Filologia specjalność filologia angielska z filologią romańską c)
(tłumaczenie konferencyjne)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, romańska lub
lingwistyka stosowana.
Egzamin pisemny i ustny w języku angielskim, za który moŜna otrzymać 60 punktów (30
egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku francuskim, za który
moŜna otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny,
który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.
Filologia specjalność filologia germańska z filologią angielską c)
(tłumaczenie konferencyjne)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, germańska lub
lingwistyka stosowana.
Egzamin pisemny i ustny w języku niemieckim, za który moŜna otrzymać 60 punktów (30
egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku angielskim, za który
moŜna otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny,
który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.
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Filologia specjalność filologia germańska z filologią romańską c)
(tłumaczenie konferencyjne)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia germańska, romańska lub
lingwistyka stosowana.
Egzamin pisemny i ustny w języku niemieckim, za który moŜna otrzymać 60 punktów (30
egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku francuskim, za który
moŜna otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny,
który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.
Filologia specjalność filologia romańska z filologią angielską c)
(tłumaczenie konferencyjne)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska, romańska lub
lingwistyka stosowana.
Egzamin pisemny i ustny w języku francuskim, za który moŜna otrzymać 60 punktów (30
egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku angielskim, za który
moŜna otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny,
który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.
Filologia specjalność filologia romańska z filologią germańską c)
(tłumaczenie konferencyjne)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności filologia germańska, romańska lub
lingwistyka stosowana.
Egzamin pisemny i ustny w języku francuskim, za który moŜna otrzymać 60 punktów (30
egzamin pisemny + 30 egzamin ustny) oraz egzamin ustny w języku niemieckim, za który
moŜna otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 65% z obu egzaminów oznacza wynik pozytywny,
który nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia.
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3. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Filologia angielska a) g)
Filologia angielska a) g)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

przedmiot

0,1

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

j. angielski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

j. angielski
(ustny)

uwaga

0,2

waga

j. polski
(pisemny)

0,2

j. angielski

0,8

uwaga

0,6

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
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Filologia specjalność filologia rosyjska a) g)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

j. rosyjski lub j.
polski
(ustny)

poziom

podstawowy
lub
rozszerzony

waga

uwaga

przedmiot

podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

0,25

0,5

j. rosyjski lub j.
polski
(pisemny)

waga

j. rosyjski lub j. polski

1

0,25
0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana
jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
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Filologia specjalność etnolingwistyka

a) g)

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
pierwszy j. obcy nowoŜytny
(ustny)

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

waga

uwaga

przedmiot

waga

j. obcy nowoŜytny

0,7

0,1
0,2

(ustny lub pisemny)

pierwszy j. obcy nowoŜytny

rozszerzony

0,5

drugi j. obcy nowoŜytny
(ustny)

rozszerzony

0,1

drugi j. obcy nowoŜytny
(pisemny)

rozszerzony

0,2

(pisemny)

uwaga

jeden
przedmiot
do wyboru
)

)

4)
)

drugi przedmiot
(pisemny lub ustny)

0,3

* ** ***
inny przedmiot

rozszerzony

0,3

*) W przypadku wskazania języka obcego nowoŜytnego jako przedmiotu do wyboru, jako
pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata.
**) Przedmioty do wyboru: matematyka, drugi język obcy nowoŜytny, język ojczysty
mniejszości narodowych, historia, geografia.
***) W przypadku drugiego języka obcego nowoŜytnego uwzględniany jest wynik egzaminu
maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej.
Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako
suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana
jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio
zaawansowanym.
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4. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Filologia angielska a) f)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

0,1

j. polski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

j. angielski
(pisemny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

j. angielski
(ustny)

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

0,2

waga

j. polski
(pisemny)

0,2

j. angielski

0,8

uwaga

0,6

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Filologia specjalność filologia hiszpańska a) f)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski
(pisemny)

j. obcy nowoŜytny
(pisemny)

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

rozszerzony

waga

uwaga

0,1

przedmiot
j. polski
(pisemny)

0,3

(ustny)

rozszerzony

uwaga

0,3

0,4
j. obcy nowoŜytny

j. obcy nowoŜytny

waga

0,7

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.
Utworzona zostanie wyłącznie grupa początkująca.
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Filologia specjalność japonistyka a) f)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski
(pisemny)
j. obcy nowoŜytny
lub j. łaciński i
kultura antyczna
lub j. mniejszości
narodowej
lub j. regionalny język kaszubski
(pisemny)
drugi j. obcy
nowoŜytny
lub j. łaciński i
kultura antyczna
lub j. mniejszości
narodowej
lub j. regionalny język kaszubski
(pisemny)
historia lub
geografia lub
filozofia lub wiedza
o społeczeństwa
(pisemny)
historia sztuki lub
historia muzyki
(pisemny)

poziom

waga

rozszerzony

0,3

rozszerzony

0,4

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,3

j. obcy nowoŜytny lub
historia lub
geografia lub
wiedza o społeczeństwie

0,7

uwaga

0,1
podstawowy
lub
rozszerzony

podstawowy
lub
rozszerzony

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

0,1

jeden do
4)
wyboru

0,3
0,1
0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest
jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
przemnoŜonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II.
Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

5. Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Filologia angielska h) g)
Filologia angielska h) g)
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych
kierunków i specjalności władających biegle językiem angielskim na poziomie C1
1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim bezpośrednio z profesorem
prowadzącym seminarium dotycząca zakresu wybranego seminarium magisterskiego,
dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie moŜna
otrzymać 20 punktów.
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6. Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Filologia specjalność filologia niderlandzka c) g)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności
1) Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku niderlandzkim z profesorem prowadzącym
seminarium dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego
zainteresowań oraz motywacji, za którą moŜna otrzymać 20 punktów.
Filologia specjalność filologia hiszpańska c) g)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii
innej niŜ hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
filologia władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

2) rozmowa kwalifikacyjna

maks. pkt.

waga

5,0

1

15

1

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium
magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana
jest w skali od 0 do 15 punktów.
Filologia specjalność filologia romańska c) g)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii
innej niŜ romańska władających biegle językiem francuskim na poziomie C1
elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
filologia władających biegle językiem francuskim na poziomie C1
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elementy postępowania kwalifikacyjnego
1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

maks. pkt.

waga

5,0

1

15

1

studiów

2) rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w języku specjalizacji dotycząca zakresu wybranego seminarium
magisterskiego, dziedziny zainteresowań oraz motywacji. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana
jest w skali od 0 do 15 punktów.
Filologia specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji c) g)
dla absolwentów studiów wyŜszych
Na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
Filologia specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja c) g)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku lub specjalności filologia angielska
Na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Filologia specjalność filologia rosyjska c) g)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na
pierwszego stopnia

dyplomach

ukończenia

studiów

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów wyŜszych innych kierunków i specjalności ze znajomością
języka rosyjskiego na poziomie licencjatu
- rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dotycząca zakresu pracy
licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą
moŜna otrzymać 20 punktów.
Filologia specjalność lingwistyka stosowana c) g)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub specjalności filologia
germańska
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.
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Filologia specjalność filologia germańska c) g)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności lub specjalności
lingwistyka stosowana
Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

1)
2)

6)

Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki
z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu
korzystniejszego dla kandydata.
Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w §
20 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
JeŜeli kandydat zdawał więcej niŜ jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest
najlepszy z wyników.
JeŜeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin
pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 21 Części ogólnej Uchwały.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inŜyniera.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.
Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.
Studia drugiego stopnia (2,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

3)
4)
5)
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