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WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

Kierunek

Etnologia

Forma
studiów
i
poziom
kształcenia
Stacjonarne
I stopnia

Kryterium – zakres kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego:
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ – od 2010:
Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom
podstawowy

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy

Wybrany (jeden) przedmiot
poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)

waga =35%

waga =15%

waga = 20%

waga = 30%

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ - do 2009:
Język polski
poziom podstawowy
albo
rozszerzony

Język obcy
nowożytny

Wybrany (jeden)
przedmiot

poziom
podstawowy

poziom podstawowy

albo

albo
rozszerzony

rozszerzony
waga =35%

waga = 20%

waga =15%

Wybrany (drugi) przedmiot
(inny niż wybrany wcześniej)
poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)
waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
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Kryteria kwalifikacji 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.

Etnologia

Stacjonarne
II stopnia

Kwalifikacja - na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w
zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

Dla absolwentów studiów humanistycznych i społecznych oraz kierunków pedagogicznych nie
odpowiadających kontynuowanej specjalności na studiach II stopnia przewiduje się rozszerzone
wymagania programowe, które zainteresowane osoby będą realizować we własnym zakresie, jako
dodatkowo płatną usługę edukacyjną.
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Etnologia

Niestacjonarne Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
I stopnia

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ – od 2010:
Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom
podstawowy

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy

Wybrany (jeden) przedmiot
poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)

waga =35%

waga =15%

waga = 20%

waga = 30%

Język obcy
nowożytny

Wybrany (jeden)
przedmiot

Wybrany (drugi) przedmiot

poziom
podstawowy

poziom podstawowy

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ - do 2009:
Język polski
poziom podstawowy
albo
rozszerzony

albo

albo
rozszerzony

rozszerzony
waga =35%

waga = 20%

waga =15%

(inny niż wybrany wcześniej)
poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)
waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
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Kryteria kwalifikacji 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.

Pedagogika

Stacjonarne
I stopnia

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części
pisemnej egzaminu maturalnego:
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ – od 2010:
Język
polski
poziom
podstawowy

Matematyka

Język obcy nowożytny

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom
podstawowy

poziom podstawowy

poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)

waga =35%

waga =15%

waga = 20%

waga = 30%

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ - do 2009:
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Język
polski

Język obcy
nowożytny

Wybrany (jeden)
przedmiot

poziom
podstawowy
albo
rozszerzony

poziom
podstawowy albo
rozszerzony

poziom podstawowy

waga =35%

albo
rozszerzony

waga = 20%

waga =15%

Wybrany (drugi) przedmiot
(inny niż wybrany wcześniej)
poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)
waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik
2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Kryteria kwalifikacji 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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Pedagogika

Stacjonarne
II stopnia

Kwalifikacja - na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów
wyższych.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w
zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
Ocena na dyplomie
Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

Dla absolwentów studiów humanistycznych i społecznych oraz kierunków pedagogicznych nie
odpowiadających kontynuowanej specjalności na studiach II stopnia przewiduje się rozszerzone
wymagania programowe, które zainteresowane osoby będą realizować we własnym zakresie,
jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Pedagogika

Niestacjonarne
I stopnia

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części
pisemnej egzaminu maturalnego:
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ – od 2010:

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

poziom
podstawowy

poziom
podstawowy

poziom podstawowy

Wybrany (jeden)
przedmiot
poziom podstawowy
albo
rozszerzony*)

waga =35%

waga =15%

waga = 20%

waga = 30%

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ - do 2009:
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Język polski
poziom
podstawowy
albo
rozszerzony

Język obcy
nowożytny

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom
podstawowy

albo

(inny niż wybrany
wcześniej)

albo

rozszerzony

poziom podstawowy

poziom podstawowy

rozszerzony

Wybrany (drugi)
przedmiot

albo
rozszerzony*)

waga =35%

waga = 20%

waga =15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik
2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
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Kryteria kwalifikacji 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.

Pedagogika

Niestacjonarne
II stopnia

Kwalifikacja - na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów
wyższych.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w
zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

Dla absolwentów studiów humanistycznych i społecznych oraz kierunków pedagogicznych nie
odpowiadających kontynuowanej specjalności na studiach II stopnia przewiduje się rozszerzone
wymagania programowe, które zainteresowane osoby będą realizować we własnym zakresie,
jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.
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