WYDZIAŁ HISTORYCZNY
1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Archeologia a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
matematyka

j. polski

j. obcy nowoŜytny

inny przedmiot

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

uwaga

przedmiot

waga

historia

0,6

j. obcy nowoŜytny

0,2

inny przedmiot

0,2

uwaga

0,2

0,2

0,2

przedmiot, z którego
kandydat uzyskał
najlepszą ocenę

0,2

podstawowy
lub
rozszerzony

przedmiot najkorzystniejszy
dla kandydata

0,4

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.
Etnologia a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski

j. obcy nowoŜytny

inny przedmiot

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,2

j. obcy nowoŜytny

0,4

inny przedmiot

0,4

uwaga

0,2
0,2
0,4

0,4

przedmiot
najkorzystniejszy
dla kandydata

przedmiot, z
którego kandydat
uzyskał najlepszą
ocenę

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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Historia a)
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją a)
Historia specjalność nauczycielska a)
Historia specjalność socjoekonomika a)
Historia specjalność mediewistyka a)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna a)
Historia specjalność historia wojskowości a)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna a)
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
Europeistyka kulturowa a)
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski

j. obcy nowoŜytny

Inny przedmiot

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

przedmiot

0,1

waga

j. polski

0,2

j. obcy nowoŜytny

0,3

Inny przedmiot

0,5

uwaga

0,2
0,15
0,3
0,25
0,5

jeden przedmiot do
wyboru,
najkorzystniejszy
dla kandydata

jeden przedmiot do
wyboru,
najkorzystniejszy
dla kandydata

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.
Historia sztuki a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
przedmiot
j. polski

inny przedmiot

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony

0,6

podstawowy
lub
rozszerzony

0,4

uwaga

jeden przedmiot
4)
do wyboru

przedmiot

waga

j. polski

0,6

inny przedmiot

0,4

uwaga

jeden
przedmiot do
4)
wyboru

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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Muzykologia a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości
poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

podstawowy
lub
rozszerzony

0,3

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

historia

podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

matematyka

historia muzyki

przedmiot

waga

j. polski

0,6

historia

0,4

matematyka

0,4

uwaga

0,6

0,4

0,4

jeden przedmiot do
4)
wyboru

j. polski

uwaga

jeden przedmiot do
4)
wyboru

przedmiot

0,4

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.
Wschodoznawstwo a)
Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I

1) 2) 3)

Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

j. obcy nowoŜytny

wiedza o
społeczeństwie
historia

geografia

waga
0,1

podstawowy
lub
rozszerzony

0,1

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

uwaga

przedmiot

waga

j. polski

0,2

j. obcy nowoŜytny

0,2

wiedza o
społeczeństwie

0,4

historia

0,4

geografia

0,4

uwaga

0,2

0,2

Dla języka rosyjskiego na
poziomie podstawowym
waga wynosi 0,4 ; na
poziomie rozszerzonym
waga wynosi 0,5.

0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3

Dla języka rosyjskiego
waga wynosi 0,4.

jeden z trzech do
4)
wyboru

j. polski

poziom
podstawowy
lub
rozszerzony

jeden z trzech do
4)
wyboru

przedmiot

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
Archeologia c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku archeologia oraz dla absolwentów
studiów wyŜszych, którzy ukończyli inny kierunek niŜ archeologia

elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia/studiów wyŜszych

maks. pkt.

waga

5,0

4

Etnologia c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z zakresu etnologii oraz antropologii
kulturowej
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów wyŜszych, którzy ukończyli inny kierunek niŜ z zakresu
etnologii lub antropologii kulturowej
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku etnologia,
za którą moŜna uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.
Etnologia c)
Studia prowadzone w języku angielskim

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na kierunek
etnologia - studia prowadzone w języku angielskim
Na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
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Historia c)
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją c)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna c)
Historia specjalność socjoekonomika c)
Historia specjalność nauczycielska c)
Historia specjalność historia wojskowości c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku
elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

5,0

4

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ historia
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia,
za którą moŜna uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.
Uwaga: na specjalnościach archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz nauczycielska

wymagana kontynuacja studiów pierwszego stopnia.
Historia sztuki c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia
sztuki, za którą moŜna uzyskać 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.
Muzykologia c)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku muzykologia
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

maks. pkt.

waga

5,0

6

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ
muzykologia
elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

5,0

2

2) rozmowa kwalifikacyjna

20

1

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie stopnia zainteresowania studiami
magisterskimi na kierunku muzykologia oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej. Rozmowa
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kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.
Wschodoznawstwo c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: wschodoznawstwo lub stosunki
międzynarodowe specjalność wschodoznawstwo oraz absolwentów studiów pierwszego
stopnia innych niŜej wymienione wyŜej
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

maks. pkt.

waga

5,0

6

Kultura klasyczna c)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunków: historia, archeologia,
filologia klasyczna
Wymagana jest:
a) funkcjonalna znajomość dwóch języków obcych nowoŜytnych
b) udokumentowana znajomość języka (staro-)greckiego lub łaciny
c) dwa listy polecające od nauczycieli akademickich
Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii staroŜytnej, archeologii i filologii klasycznej.

3. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Etnologia a) f)
Na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

4. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Historia a) g)
Historia specjalność nauczycielska a) g)
Historia specjalność socjoekonomika a) g)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna a) g)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna a) g)
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie

Na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
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5. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Historia a) h)
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją a) h)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna a) h)
Historia specjalność socjoekonomika a) h)
Historia specjalność mediewistyka a) h)

Na podstawie złoŜenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

6. Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Etnologia c) f)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z zakresu etnologii oraz antropologii
kulturowej
elementy postępowania kwalifikacyjnego

maks. pkt.

waga

5,0

4

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

b) dla absolwentów studiów wyŜszych, którzy ukończyli inny kierunek niŜ z zakresu
etnologii lub antropologii kulturowej
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku etnologia,
za którą moŜna uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

7. Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Historia c) g)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ historia
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia,
za którą moŜna uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.
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8. Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Historia c) h)
Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją c) h)
Historia specjalność myśl i kultura polityczna c) h)
Historia specjalność socjoekonomika c) h)
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku
elementy postępowania kwalifikacyjnego

1) ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego
stopnia

maks. pkt.

waga

5,0

4

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niŜ historia
- rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku historia,
za którą moŜna uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywne zaliczenie rozmowy
kwalifikacyjnej to uzyskanie co najmniej 12 punktów.

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 niestacjonarne - eksternistyczne.

3)
4)
5)
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