Załącznik nr 1

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Kierunek/specjalność
Filozofia
Specjalności:
• Etyki stosowane
• Filozofia nowych mediów
• Filozofia komunikacji
• Filozofia człowieka
• Filozoficzne podstawy kultury
• Filozofia klasyczna
Wybór specjalności nastąpi po I roku

Filozofia
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

Forma i
poziom
studiów

Limit

Stacjonarne

120

Kryterium – zakres kwalifikacji
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki
ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.

I stopnia

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

poziom podstawowy

Matematyka
poziom podstawowy

waga = 50%

waga = 30%

waga = 20%

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki
ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.
Matematyka
Stacjonarne

albo
Język polski

60

I stopnia

poziom podstawowy lub
rozszerzony*)

Specjalności:
• Etyki stosowane
• Filozofia nowych mediów
• Filozofia komunikacji
• Filozofia człowieka
• Filozoficzne podstawy kultury
• Filozofia klasyczna
Wybór specjalności nastąpi po I roku

Język obcy nowożytny
poziom podstawowy lub
rozszerzony*)

inny przedmiot
wskazany przez
kandydata,
zdawany na dowolnym
poziomie*)

waga = 50%

waga = 30%

waga = 20%

) Jeżeli kandydat zdawał egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym, brany
będzie pod uwagę wynik korzystniejszy.
*

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.

Filozofia
specjalności:
• historyczno-filozoficzna
• filozofia kultury i polityki
• etyka społeczna

Stacjonarne
II stopnia

60

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów UŚ.
Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż
zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej
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ocen ze studiów wyższych.
Filozofia
specjalności:
• Etyki stosowane
• Filozofia nowych mediów
• Filozofia komunikacji
• Filozofia człowieka
• Filozoficzne podstawy kultury
• Filozofia klasyczna
Wybór specjalności nastąpi po I roku
Filozofia
specjalności:
• historyczno-filozoficzna
• filozofia kultury i polityki
• etyka społeczna

Filozofia
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Specjalności:
• Etyki stosowane
• Filozofia nowych mediów
• Filozofia komunikacji
• Filozofia człowieka
• Filozoficzne podstawy kultury
• Filozofia klasyczna

Niestacjonarne

90

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów UŚ.

90

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów UŚ.

I stopnia

Niestacjonarne
II stopnia

Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa
niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie
średniej ocen ze studiów wyższych.
Niestacjonarne

30

I stopnia

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów UŚ.

Wybór specjalności nastąpi po I roku
Politologia

Stacjonarne
I stopnia

210

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ – od 2010:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki
ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
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Politologia

Stacjonarne

60

Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
I stopnia

*)

Język polski

Matematyka

poziom
podstawowy
(obowiązkowy)

poziom
podstawowy
(obowiązkowy)

waga = 20%

waga = 5%

Język obcy
nowożytny
poziom
podstawowy
(obowiązkowy)
waga = 15%

Pierwszy
przedmiot do
wyboru
(dodatkowy)
poziom
podstawowy
albo
rozszerzony*)

Drugi
przedmiot do
wyboru
(dodatkowy)**)
poziom
podstawowy
albo
rozszerzony*)

waga = 30%

waga = 30%

Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.

**) Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ - do 2009:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.
Matematyka
Pierwszy
Drugi
albo
inny
przedmiot do
przedmiot do
Język obcy
Język polski
przedmiot
wyboru
wyboru
nowożytny
wskazany
(dodatkowy)**) (dodatkowy)**)
poziom
przez
poziom
podstawowy
kandydata
poziom
poziom
podstawowy
(obowiązkowy)
zdawany na
podstawowy
podstawowy
(obowiązkowy)
dowolnym
albo
albo
poziomie
rozszerzony*)
rozszerzony*)
(obowiązkowy)
waga = 20%
*)

waga = 5%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 30%

Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.

**) Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
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Sposób przeliczania punktów:
Wynik końcowy to liczba z przedziału 0 – 100 równa średniej ważonej wyników z
poszczególnych przedmiotów obliczona zgodnie z następującym wzorem.
W = a*P + b*M + c*J + d*X + e*Y
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym
X, Y – wynik z dodatkowego przedmiotu/dodatkowych przedmiotów na wskazanym
poziomie
a, b, c, d, e – wagi – wielokrotności 5%.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki
egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części
pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący
sposób:
Matura do 1991 roku
5 – 100%
4 – 85%
3 – 30%
Matura po 1991 roku
6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze
wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
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Politologia

Stacjonarne

270

II stopnia

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów UŚ.
Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa
niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie
egzaminu testowego z politologii.
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich
lub magisterskich) z kierunków: humanistycznych i społecznych.

Politologia

Niestacjonarne

300

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

450

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

I stopnia

Politologia

Niestacjonarne
II stopnia

Politologia

Niestacjonarne

Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich
lub magisterskich) z kierunków humanistycznych i społecznych.
60

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

I stopnia

Praca socjalna

Stacjonarne
I stopnia

60

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki
ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Język polski

Język obcy

Matematyka

poziom

poziom

poziom

podstawowy

podstawowy

podstawowy

waga = 35%

waga = 20%

waga = 20%

Przedmiot do
wyboru
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 25%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
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Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.
Język polski
Język obcy
Przedmiot do wyboru
poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

rozszerzony*

rozszerzony*

rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Socjologia
specjalność:
socjologia ogólna
socjologia reklamy
i komunikacja społeczna

Stacjonarne
I stopnia

105
w tym
75
30

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki
ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Język polski
poziom
podstawowy
waga = 35%

Język obcy
nowożytny
poziom
podstawowy
waga = 20%

Matematyka
poziom
podstawowy
waga = 20%

Przedmiot do
wyboru
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 25%

*) oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki
ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.
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Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru

poziom podstawowy albo
rozszerzony*)

poziom podstawowy albo
rozszerzony*)

poziom podstawowy albo
rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

*) oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Socjologia

Stacjonarne

260

II stopnia

w tym

specjalności:
- socjologia ogólna – dla absolwentów
studiów wyższych z kierunków
humanistyczno-społecznych

140

- komunikacja społeczna – dla
absolwentów studiów wyższych z
kierunków humanistyczno-społecznych

60

- praca socjalna – organizowanie
społeczności lokalnej – dla absolwentów
studiów wyższych z kierunków
humanistyczno-społecznych

Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż
zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej
ocen ze studiów wyższych.

30

- praca socjalna i ekonomia społeczna –
dla absolwentów studiów wyższych z
kierunków humanistyczno-społecznych
Praca socjalna

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów UŚ.

30

Niestacjonarne
I stopnia

90

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów UŚ.
Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa
niż zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie
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konkursu świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej
egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — od 2010 roku:
Język polski

Język obcy

Matematyka

poziom

poziom

poziom

podstawowy

podstawowy

podstawowy

waga = 35%

waga = 20%

waga = 20%

Przedmiot do
wyboru
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 25%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.
Język polski (część
Język obcy (część
Przedmiot do wyboru
pisemna)

pisemna)

(część pisemna)

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

rozszerzony*)

rozszerzony*)

rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Socjologia

Niestacjonarne

specjalność:
socjologia reklamy

I stopnia

90

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów UŚ.
Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż
zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu
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i komunikacja społeczna

świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej egzaminów
maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — od 2010 roku:
Język polski

Język obcy

Matematyka

poziom

poziom

poziom

podstawowy

podstawowy

podstawowy

waga = 35%

waga = 20%

waga = 20%

Przedmiot do
wyboru
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 25%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — do 2009 roku:
Język polski (część

Język obcy (część

Przedmiot do wyboru

pisemna)

pisemna)

(część pisemna)

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

rozszerzony*

rozszerzony*

rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Socjologia

Niestacjonarne

390

II stopnia

w tym

specjalności:
- socjologia ogólna – dla absolwentów
studiów wyższych z kierunków

150

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów UŚ.
Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż
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humanistyczno-społecznych
- komunikacja społeczna – dla
absolwentów studiów wyższych z
kierunków humanistyczno-społecznych

120

praca socjalna – organizowanie
społeczności lokalnej – dla absolwentów
studiów wyższych z kierunków
humanistyczno-społecznych

Socjologia

zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej
ocen ze studiów wyższych.

120

Stacjonarne

Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
I stopnia

60

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Język polski
poziom
podstawowy
waga = 35%

Język obcy
nowożytny
poziom
podstawowy
waga = 20%

Matematyka
poziom
podstawowy
waga = 20%

Przedmiot do
wyboru
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 25%

*) oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — do 2009 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskane w części pisemnej.
Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru

poziom podstawowy albo
rozszerzony*)

poziom podstawowy albo
rozszerzony*)

poziom podstawowy albo
rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

*) oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
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Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Socjologia

Niestacjonarne

Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
I stopnia

60

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów UŚ.
Jeżeli liczba zgłoszeń w Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ będzie wyższa niż
zakładany limit, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu
świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej egzaminów
maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — od 2010 roku:
Język polski

Język obcy

Matematyka

poziom

poziom

poziom

podstawowy

podstawowy

podstawowy

waga = 35%

waga = 20%

waga = 20%

Przedmiot do
wyboru
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 25%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ — do 2009 roku:
Język polski (część

Język obcy (część

Przedmiot do wyboru

pisemna)

pisemna)

(część pisemna)

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

poziom podstawowy albo

rozszerzony*

rozszerzony*

rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

*) Oceny z poziomu podstawowego zostaną pomnożone przez współczynnik 0,5.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata
wariant.
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Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.

Historia
Specjalność:
•
•
•

Stacjonarne

150

I stopnia

nauczycielska
archiwalna
społeczno-ekonomiczna

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ*)
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.
Matematyka
zdawana jako przedmiot
Język obcy
Język polski**)
obowiązkowy
nowożytny**)
albo
wybrany przedmiot***)
waga = 30%
waga = 30%
waga = 40%
*) Z postępowania rekrutacyjnego wyłączone są osoby, których procentowy wynik egzaminu
maturalnego z HISTORII — poziom rozszerzony — mieści się w dwóch najlepszych (8 i 9) tzw.
grupach
staninowych,
ogłaszanych
przez
CKE
w
2011
roku.
Osoby takie przyjmowane będą w pierwszej kolejności.

Historia
Specjalność:
• nauczycielska
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku

Stacjonarne
I stopnia

30

**) W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym przyjmuje się jego
wynik procentowy, zapisany na świadectwie, zaś na poziomie podstawowym wynik mnożony jest
przez współczynnik 0,5.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych
poziomach (podstawowym i rozszerzonym) przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata
wariant.
***) W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym przyjmuje się jego
wynik procentowy, zapisany na świadectwie, zaś na poziomie podstawowym wynik mnożony jest
przez współczynnik 0,5. Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego
złożonego na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym) albo kandydat zdał egzamin z
kilku wybranych przedmiotów, przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
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Historia

Stacjonarne
II stopnia

180

Dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich albo
magisterskich:
Ukończony kierunek studiów wyższych:
II kolumna
III kolumna
Archeologia,
dziennikarstwo i
komunikacja społeczna,
europeistyka, filologia,
filologia polska, filozofia,
historia sztuki,
konserwacja i restauracja
dzieł sztuki,
kulturoznawstwo,
Kierunki nie wskazane w
Historia*)
pedagogika, pedagogika
kolumnie I i II tabeli***)
specjalna, psychologia,
politologia, polityka
społeczna, praca
socjalna, prawo, prawo
kanoniczne, socjologia,
stosunki
międzynarodowe,
teologia, wiedza o
teatrze**)
Ocena końcowa studiów
Ocena końcowa studiów
Ocena końcowa studiów
x2
x 1,5
I kolumna

*) W przypadku ukończenia studiów historycznych, uzyskany przez absolwenta wynik (ocena) na
dyplomie pomnożona zostanie przez 2.
**) W przypadku ukończenia studiów na kierunkach wskazanych w kolumnie II, uzyskany przez
absolwenta wynik (ocena) na dyplomie pomnożony zostanie przez 1,5.
***) W przypadku ukończenia studiów na kierunkach nie wymienionych w niniejszej tabeli, pod
uwagę brany będzie wynik (ocena) na dyplomie.
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Historia
Specjalność:
•
•
•

Niestacjonarne

150

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

30

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.

I stopnia

nauczycielska
archiwalna
społeczno-ekonomiczna

Historia
Specjalność:
• nauczycielska
Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Historia

Niestacjonarne
I stopnia

Niestacjonarne
II stopnia

150

Dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich albo
magisterskich:
Ukończony kierunek studiów wyższych:
I kolumna
II kolumna
III kolumna

Historia*)

Ocena końcowa studiów
x2

Archeologia, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna,
europeistyka, filologia,
filologia polska, filozofia,
historia sztuki, konserwacja i
restauracja dzieł sztuki,
kulturoznawstwo,
pedagogika, pedagogika
specjalna, psychologia,
politologia, polityka
społeczna, praca socjalna,
prawo, prawo kanoniczne,
socjologia, stosunki
międzynarodowe, teologia,
wiedza o teatrze**)

Ocena końcowa studiów
x 1,5

Kierunki nie wskazane w
kolumnie I i II tabeli***)

Ocena końcowa studiów

*) W przypadku ukończenia studiów historycznych, uzyskany przez absolwenta wynik (ocena) na
dyplomie pomnożona zostanie przez 2.
**) W przypadku ukończenia studiów na kierunkach wskazanych w kolumnie II, uzyskany przez
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absolwenta wynik (ocena) na dyplomie pomnożony zostanie przez 1,5.
***) W przypadku ukończenia studiów na kierunkach nie wymienionych w niniejszej tabeli, pod
uwagę brany będzie wynik (ocena) na dyplomie.

Historia sztuki

Stacjonarne
I stopnia

60

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej egzaminów maturalnych, uzyskane w części pisemnej.

Język polski
poziom
podstawowy

waga = 30%

Język obcy
nowożytny
poziom
podstawowy

waga = 30%

Inny przedmiot
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
*) Oceny z poziomu
podstawowego
zostaną pomnożone
przez współczynnik
0,5.

waga = 35%

Matematyka
przedmiot obowiązkowy
dla maturzystów 2010
albo
inny przedmiot
(nieuwzględniony
wcześniej) zdawany na
poziomie podstawowym*)
W przypadku braku
przedmiotu dodatkowego
wpisujemy wartość 0%.
waga = 5%

Z postępowania rekrutacyjnego wyłączone będą osoby, których procentowy wynik egzaminu
maturalnego z HISTORII SZTUKI albo z HISTORII mieścił się będzie w dwóch najlepszych (8 i
9) tzw. grupach staninowych, ogłaszanych przez CKE w 2011 roku.
Osoby takie przyjmowane będą w pierwszej kolejności.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
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Historia sztuki

Niestacjonarne
I stopnia

60

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zgłoszeniu w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.
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