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Załącznik nr 5

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY — Sosnowiec
Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalności:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego;
Kultura-media-translacja;
Nauczycielska z informatyką;
Nauczycielska
z
językiem
niemieckim
(wymagana
znajomość języka niemieckiego na poziomie A1-A2);
Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja
gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
Język biznesu;
Tłumaczeniowa z językiem arabskim;
Tłumaczeniowa z językiem chińskim;
Tłumaczeniowa z językiem japońskim;
Tłumaczeniowa z językiem niemieckim (wymagana
znajomość języka niemieckiego na poziomie A1-A2);
Tłumaczeniowa z językami Indii
Tłumaczeniowa z językiem koreańskim – pod warunkiem
uruchomienia

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z
języka angielskiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminów na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
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Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego (Język B), przeliczony zostanie
proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów — obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich —
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w sytuacji gdy,
kandydat posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język angielski”.
Egzamin w formie pisemnej i ustnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu
z języka angielskiego, na poziomie rozszerzonym (część pisemna). Wyniki egzaminu wyrażone
w procentach, w skali od 30% do 100% zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie
z zasadami jak dla kandydatów z „nową maturą”.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
5 — 100 %
4 — 70 %
3 — 30 %

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 80 %
4 — 75 %
3 — 50 %
2 — 30 %
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim
jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalności:
Ø Tłumaczeniowa z językiem chińskim;
Ø Tłumaczeniowa z językiem japońskim;
Forma studiów:

niestacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka angielskiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminów na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego (Język B), przeliczony zostanie
proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów — obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich —
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w sytuacji gdy,
kandydat posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język angielski”.
Egzamin w formie pisemnej i ustnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu
z języka angielskiego, na poziomie rozszerzonym (część pisemna). Wyniki egzaminu wyrażone
w procentach, w skali od 30% do 100% zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie
z zasadami jak dla kandydatów z „nową maturą”.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim
jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalności:
Ø Amerykanistyka
dla
komunikacji
międzykulturowej
i dyplomacji — studia w języku angielskim — American and
Canadian Studies for Intercultural Communications and
Diplomacy
Ø Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego;
Ø Kultura-media-translacja;
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się:
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących
dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5).
Dodatkowe wymagania:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. specjalności powinni posiadać wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na
kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić
w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego
stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego
studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez
Dziekana Wydziału Filologicznego.
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska.
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
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Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

7

Wydział Filologiczny
Rok akademicki 2017/2018

Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 5

Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:

Nauczycielska

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się:
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia
nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego
w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których studia obejmowały
obowiązkowy blok przedmiotów pedagogicznych i posiadają uprawnienia nauczycielskie
upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach
podstawowych i gimnazjach oraz jeden z następujących dokumentów potwierdzających
znajomość języka angielskiego:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć
dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:
v

Filologia angielska

Specjalność:
Ø Projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się:
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier
i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają udokumentowane
umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych;
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących
dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna
ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5)
oraz posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.
Dodatkowe wymagania:
Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie
rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) przedkładają,
poza dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatem językowym, portfolio samodzielnych lub
zespołowych prac z zakresu projektowania gier komputerowych, składające się z maksimum
czterech prac. Portfolio może obejmować na przykład: projekty poziomów gier, dokumentację gier
komputerowych (projektowanych lub wykonanych), wykonane gry komputerowe, inne prace
związane z rynkiem gier komputerowych. Portfolio powinno zostać przygotowane w formie
cyfrowej, w sposób umożliwiający weryfikację autorstwa prac. Prace wykonane samodzielnie
powinny być wyraźnie oznaczone. W przypadku przedłożenia prac zespołowych kandydat
powinien dołączyć opis zakresu wykonanych samodzielnie zadań. W przypadku przedłożenia prac
komercyjnych, kandydat powinien załączyć pisemne referencje zleceniodawcy lub pracodawcy lub
wskazać osobę, która może udzielić referencji i potwierdzić zakres wykonanych prac. Portfolio
oceniane są przez komisję rekrutacyjną w skali 0 ÷ 10 pkt. W obrębie przyjętej skali prace
wykonane w języku angielskim oceniane będą wyżej.
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Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w
toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia
kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta,
wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana
Wydziału Filologicznego.
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia
angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier
i oprogramowania (SPRINT-WRITE) odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach
ukończenia studiów wyższych.
Kwalifikacja pozostałych kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach
ukończenia studiów wyższych oraz przedłożonych do oceny portfolio. W tym przypadku łączna
liczba punktów rankingowych to suma oceny na dyplomie i oceny przedłożonego portfolio.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska, specjalność projektowanie rozrywki
interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) lub ukończyli filologię
angielską/filologię, specjalność: angielską i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu
projektowania gier komputerowych.
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:
Ø Tłumaczeniowa z językiem chińskim
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się:
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim lub na kierunku filologia,
specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem chińskim oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których studia obejmowały
obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się
znajomością języków chińskiego na poziomie A2 (niższym średnio zaawansowanym)
i angielskiego.
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska.
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:
Ø

Tłumaczeniowa z językiem japońskim

Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim lub na kierunku filologia,
specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem japońskim oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok
przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków
japońskiego na poziomie JLPT N4 (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie
C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna
ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska.
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:
Ø Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku
filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim lub na kierunku
filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem niemieckim oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok
przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków
niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) i angielskiego.
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska.
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:

Język biznesu

Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i wykazują się znajomością języków
niemieckiego lub francuskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) oraz języka
angielskiego.
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:
§ Akademicki certyfikat wydany przez Uniwersytet Śląski, potwierdzających znajomość
języka angielskiego na poziomie B2 (z minimalną oceną 5) lub na poziomie C1 (z
minimalną oceną 4),
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
Dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska,
zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:

Język biznesu

Forma studiów:

niestacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadają jeden z następujących
dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego:
§ Akademicki certyfikat wydany przez Uniwersytet Śląski, potwierdzających znajomość
języka angielskiego na poziomie B2 (z minimalną oceną 5) lub na poziomie C1 (z
minimalną oceną 4),
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
Dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska,
zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

15

Wydział Filologiczny
Rok akademicki 2017/2018

Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 5

Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:

Nauczycielska

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się:
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia
nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego
w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których studia obejmowały
obowiązkowy blok przedmiotów pedagogicznych i posiadają uprawnienia nauczycielskie
upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach
podstawowych i gimnazjach oraz jeden z następujących dokumentów potwierdzających
znajomość języka angielskiego:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
Dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają
uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka
obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:

Tłumaczeniowa

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się:
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w obszarze nauk humanistycznych
i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka
angielskiego:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
§ Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
§ Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
Dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia angielska
Specjalność:

Kultura-media-translacja

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia
angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz
• kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących
dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego:
§ Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
§ Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
§ Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
§ Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
§ Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
§ Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
§ Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena
z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5).
Dodatkowe wymagania:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ww. specjalność powinni posiadać wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na
kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność:
angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić
w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego
stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego
studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez
Dziekana Wydziału Filologicznego.
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych.
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego.
Dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska,
zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę
na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen
ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają
zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której
kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia germańska
Specjalności:
Ø Nauczycielska z językiem szwedzkim;
Ø Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego;
Ø Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka niemieckiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka niemieckiego jako języka obcego (Język B), przeliczony zostanie
proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
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Dyplom IB

Poziom podstawowy
(SL)

Poziom rozszerzony
(HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego. Jeśli egzamin obejmował
tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 90 %
4 — 85 %
4 — 75 %
3 — 50 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej w szkole dwujęzycznej lub w
szkole z językiem niemieckim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
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Załącznik nr 5

Kierunek studiów:

v Filologia germańska
Specjalności:
Ø Język niemiecki od podstaw
Ø Język szwedzki
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe z nowożytnego języka obcego jako języka mniejszości narodowej:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
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Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na
skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. Jeśli egzamin
obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 90 %
4 — 85 %
4 — 75 %
3 — 50 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej w szkole dwujęzycznej lub w
szkole z językiem obcym nowożytnym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% =
2 pkt.
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Załącznik nr 5

Kierunek studiów:

v Filologia germańska
Specjalność:
Ø Nauczycielska
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji
języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach;
• umiejętność posługiwania się językiem szwedzkim na poziomie średniozaawansowanym.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku
filologia germańska (program nauczycielski).
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na
Uniwersytecie Śląskim.
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie
zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych
uczelniach.
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie
brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką
pracy magisterskiej (glottodydaktyka, językoznawstwo, historia literatury niemieckiej, kultura krajów
niemieckojęzycznych).
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się
miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom
Uniwersytetu Śląskiego.
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Kierunek studiów:

v Filologia germańska
Specjalność:
Ø Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• wiedzę o języku niemieckim oraz znajomość kultury i literatury trzech krajów
niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii);
• wiedzę o historii oraz literaturze i kulturze niemieckiej na Śląsku.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku
filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego
postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na
Uniwersytecie Śląskim.
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie
zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych
uczelniach.
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie
brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką
pracy magisterskiej (historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się
miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom
Uniwersytetu Śląskiego.
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Kierunek studiów:

v Filologia germańska
Specjalność:
Ø Tłumaczeniowa

w

zakresie

języka

prawniczego

i ekonomicznego
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• wiedzę o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego;
• wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, historii i literatury
niemieckiego obszaru językowego, a także marketingu oraz prawa niemieckiego
i polskiego.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku
filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego
postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na
Uniwersytecie Śląskim.
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie
zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych
uczelniach.
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie
brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką
pracy magisterskiej.
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się
miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom
Uniwersytetu Śląskiego.
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Kierunek studiów:

v Filologia germańska
Specjalności:
Ø Nauczycielska
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji
języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku
filologia germańska oraz innych kierunków humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego
postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy w ramach
studiów I stopnia nie uzyskali uprawnień do nauczania języka niemieckiego zobowiązani są do ich
uzupełnienia we własnym zakresie do czasu ukończenia studiów II stopnia.
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na
Uniwersytecie Śląskim.
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie
zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych
uczelniach.
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie
ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie
brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką
pracy magisterskiej.
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się
miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom
Uniwersytetu Śląskiego.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Języki

stosowane:

język

francuski

i

język

angielski

język

angielski

z programem tłumaczeniowym;
Ø Języki

stosowane:

język

włoski

i

z programem tłumaczeniowym

Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka angielskiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).

Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego, przeliczony zostanie proporcjonalnie
na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%
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4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim
jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski
z programem tłumaczeniowym
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z
języka hiszpańskiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka hiszpańskiego jako języka obcego, przeliczony zostanie proporcjonalnie
na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka hiszpańskiego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem
hiszpańskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język francuski z programem tłumaczeniowym;
Ø Język francuski w mediach i w biznesie
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka francuskiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka francuskiego jako języka obcego, przeliczony zostanie proporcjonalnie
na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka francuskiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka francuskiego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem francuskim
jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język włoski z programem tłumaczeniowym;
Ø Język włoski w mediach i w biznesie
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka włoskiego (jako języka obcego nowożytnego).
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka włoskiego jako języka obcego, przeliczony zostanie proporcjonalnie na
skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka włoskiego jako języka obcego nowożytnego, zostaną
przeliczone na wyniki procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem
przeliczania ocen ze skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną
przeliczone na punkty rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka włoskiego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem włoskim
jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język włoski z programem tłumaczeniowym
Forma studiów:

niestacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego, przeliczony zostanie proporcjonalnie na skalę
„nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem obcym
nowożytnym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media
w Ameryce Łacińskiej
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego, przeliczony zostanie proporcjonalnie na skalę
„nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem obcym
nowożytnym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki z egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego, przeliczony zostanie proporcjonalnie na skalę
„nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 %
5 — 80 %
4 — 70 %
4 — 75 %
3 — 30 %
3 — 50 %
2 — 30 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 4 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem obcym
nowożytnym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Języki

stosowane:

język

francuski

i

język

angielski

z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku:
filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku:
filologia, specjalność: romańska lub język francuski oraz znajomość języka angielskiego na
poziomie: C1/C2 lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność:
filologia angielska lub język angielski oraz znajomość języka francuskiego na poziomie:
C1/C2
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język
francuski i język angielski – o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej,
utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język
francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: angielska lub język
angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Języki

stosowane:

język

włoski

i

język

angielski

z programem tłumaczeniowym

Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku:
filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku:
filologia, specjalność: włoska lub język włoski oraz znajomość języka angielskiego na
poziomie: C1/C2 lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność:
filologia angielska lub język angielski oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język
włoski i język angielski – o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej
na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o
zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z
oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: angielska lub język
angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Filologia romańska
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność:
romańska lub język francuski lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia
angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, oraz
znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język
francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia,
filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu
decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie
oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język

francuski

z

programem

tłumaczenia

specjalistycznego i wspomaganego komputerowo;
Ø Język francuski w mediach i w biznesie
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność:
romańska lub język francuski, lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia
angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość
języka francuskiego na poziomie: C1/C2.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język
francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia,
filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu
decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie
oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w punktach a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język włoski z programem tłumaczeniowym;
Ø Język włoski w mediach i w biznesie
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia,
specjalność: włoska lub język włoski, lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia
angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość
języka włoskiego na poziomie: C1/C2.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu
ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia,
filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu
decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie
oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
c) ocena ostateczna na dyplomie,
d) pozytywna ocena z egzaminu z języka włoskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Filologia włoska
Forma studiów:

niestacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia,
specjalność: włoska lub język włoski lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia
angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość
języka włoskiego na poziomie: C1/C2.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski –
o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu
ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia,
filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu
decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie
oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka włoskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język hiszpański z programem tłumaczeniowym;
Ø Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media
w
Forma studiów:

Ameryce

Łacińskiej

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia,
specjalność hiszpańska lub język hiszpański;
• znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język
hiszpański - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia,
filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna - o zakwalifikowaniu
decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie
oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język hiszpański z programem tłumaczeniowym;
Forma studiów:

niestacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia,
specjalność: hiszpańska lub język hiszpański lub
• kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia
angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość
języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia
drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z
programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych,
indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia,
zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język
hiszpański ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie
konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia,
filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska,
kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia,
pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ─ o zakwalifikowaniu
decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie
oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalności:
Ø Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim;
Ø Język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej;
Ø Rosjoznawstwo;
Ø Język rosyjski – program tłumaczeniowy;
Ø Język rosyjski – program język biznesu.
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na
skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%
49

Wydział Filologiczny
Rok akademicki 2017/2018

Załącznik nr 5

Kryterium — zakres kwalifikacji

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 200 %
5 — 200 %
5 — 160 %
4 — 134 %
4 — 120 %
3 — 67 %
3 — 80 %
2 — 40 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według relacji 1% = 1 pkt.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język rosyjski – program tłumaczeniowy;
Forma studiów:

niestacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na
skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 200 %
5 — 200 %
5 — 160 %
4 — 134 %
4 — 120 %
3 — 67 %
3 — 80 %
2 — 40 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według relacji 1% = 1 pkt.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język rosyjski – program tłumaczeniowy;
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów
i technik komunikacyjnych;
• umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania
informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia,
specjalności: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język
biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach
filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu
potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu
sprawdzającego kompetencje językowe.
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani
będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia
w specjalnościach: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program
język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski.
Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli
inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z:
oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie
potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu
sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø Język rosyjski – program język biznesu;
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów
i technik komunikacyjnych;
• umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania
informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia,
specjalności: język rosyjski-program język biznesu, język rosyjski – program tłumaczeniowy,
rosjoznawstwo, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie
złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach
filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu
potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu
sprawdzającego kompetencje językowe.
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani
będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia
w specjalnościach: język rosyjski-program język biznesu, język rosyjski – program tłumaczeniowy,
rosjoznawstwo, filologia rosyjska, język rosyjski.
Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli
inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z:
oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie
potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu
sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:
Ø rosjoznawstwo;
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
• umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2, według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów
i technik komunikacyjnych;
• umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania
informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia,
specjalności: rosjoznawstwo, język rosyjski – program tłumaczeniowy, język rosyjski-program język
biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie złożenia
wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach
filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu
potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu
sprawdzającego kompetencje językowe.
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani
będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia
w specjalnościach: rosjoznawstwo, język rosyjski – program tłumaczeniowy, język rosyjski-program
język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski.
Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli
inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z:
oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie
potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu
sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.
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Kierunek studiów:

v Filologia słowiańska
Specjalność:
Ø Językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna
przeliczonych na punkty rankingowe wyników części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego.
Zasady przeliczania wyrażonych procentowo wyników egzaminu maturalnego na punkty
rankingowe:
•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na
punkty w relacji 1% = 2 pkt.

•

Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.

•

Procenty z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym
przelicza się na punkty w relacji 1% = 2,5 pkt.

W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu na różnych poziomach
oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje
większą liczbę punktów (wynik korzystniejszy dla kandydata).
Dla kandydatów z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ — DYPLOM IB:
Wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego (Język B), przeliczony zostanie proporcjonalnie na
skalę „nowej matury” w sposób następujący:
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Dyplom IB
(SL)
(HL)
7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%
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Uzyskany przez kandydata wynik procentowy zostanie przeliczony na punkty rankingowe według
następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie podstawowym (SL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu maturalnego IB na poziomie rozszerzonym (HL) przelicza się na
punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka
Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zostaną przeliczone na wyniki
procentowe zgodnie z proponowanym przez Uniwersytet Śląski sposobem przeliczania ocen ze
skal zagranicznych na polską. Uzyskane wartości procentowe zostaną przeliczone na punkty
rankingowe w relacji 1%=1,5 pkt.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych
z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.
Wyniki egzaminów dojrzałości będą przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku
6 — 150 %
5 — 150 %
5 — 130 %
4 — 120 %
4 — 110 %
3 — 75 %
3 — 75 %
2 — 40 %
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości
zostanie przeliczony na punkty rankingowe według następujących zasad:
•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji
1% = 1 pkt.

•

Procenty z egzaminu dojrzałości z części pisemnej i ustnej w szkole dwujęzycznej lub w
szkole z językiem bułgarskim / chorwackim / czeskim / macedońskim / serbskim /
słowackim / słoweńskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

W roku akademickim 2017/2018 istnieje możliwość uruchomienia grup, w których pierwszym
językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków znajdujących się w ofercie
dydaktycznej filologii słowiańskiej: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski,
słowacki, słoweński.
Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na
podstawie deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w
dokumentach składanych na studia (deklaracja).
Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację językową przekroczy limit miejsc, Komisja
Rekrutacyjna może w podziale na grupy zastosować ranking punktów.
Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów,
zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.
W przypadku, gdy liczba kandydatów do określonej grupy językowej nie wypełni limitu, kandydat
może przenieść się do innej grupy językowej, w której limit jest bliski wypełnienia.
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Kierunek studiów:

v Filologia słowiańska
Specjalność:
Ø Przekład w komunikacji międzykulturowej
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata
filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku, dla którego określono w efektach kształcenia
umiejętności językowe w zakresie języka wskazanego w niniejszych kryteriach kwalifikacji jako
pierwszy język kierunkowy na poziomie co najmniej B1, według Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności,
a w szczególności:
•

umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka wskazanego w niniejszych warunkach
kwalifikacji na poziomie B1 ESOKJ.

Kryterium kwalifikacji — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej
na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
W roku akademickim 2017/2018 mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem
kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski,
macedoński, serbski, słowacki, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy
zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).
Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów,
zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.
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Kierunek studiów:

v Filologia
Specjalność:

Ø europejskie studia leksykograficzne (EMLex)
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra
na kierunkach filologicznych i na kierunku: lingwistyka stosowana, o znajomości języka
niemieckiego i angielskiego (zalecany poziom – co najmniej B1).
Postępowanie kwalifikacyjne:
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów
wyższych oraz rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z zakresem studiów.
W przypadku kandydatów o nieudokumentowanej znajomości ww. języków obcych, w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany będzie również poziom językowy.
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