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KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW
MIĘDZYOBSZAROWYCH
Kierunek studiów:

v Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części
pisemnej z następujących przedmiotów:
§
§
§

Język polski;
Matematyka;
trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części
pisemnej z następujących przedmiotów:
§
§
§

Język polski;
Język obcy nowożytny;
trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Przeliczenie wyników maturalnych na punkty:
Wynik procentowy przeliczany jest dla każdego przedmiotu, według następującego wzoru:
• Dla poziomu podstawowego: wynik procentowy dzielimy przez 14;
• Dla poziomu rozszerzonego: wynik procentowy dzielimy przez 10.
Maksymalnie: 30 punktów.
Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA
Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienia na dwa wybrane
przez siebie tematy, odzwierciedlające zainteresowania kandydata. Kandydat dostarcza tematy,
dołączając do każdego z nich literaturę przedmiotu (co najmniej 3 pozycje), w terminie
wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego (na stronie www Kolegium ISM).
Komisja dokonuje wyboru jednego tematu na początku rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to
uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.
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Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje
kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Etap I – KONKURS ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
Pod uwagę brane będą wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części
pisemnej albo ustnej (korzystniejszy wynik) z następujących przedmiotów:
§
§
§

Język polski;
Język obcy nowożytny;
trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Sposób przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:
ocena

Matura do 1991 roku
(skala ocen 2 ÷ 5)

Matura po 1991 roku
(skala ocen 1 ÷ 6)

6

—

10 pkt

5

10 pkt

8 pkt

4

8 pkt

6 pkt

3

6 pkt

4 pkt

2

—

0 pkt

Maksymalnie 30 punktów.
Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA
Rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, na którą kandydat przygotowuje wystąpienia na dwa wybrane
przez siebie tematy, odzwierciedlające zainteresowania kandydata. Kandydat dostarcza tematy,
dołączając do każdego z nich literaturę przedmiotu (co najmniej 3 pozycje), w terminie
wyznaczonym w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego (na stronie www Kolegium ISM).
Komisja dokonuje wyboru jednego tematu na początku rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to
uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.
Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje
kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.
Kolejność przyjmowania kandydatów określa wspólna dla „starej” i „nowej” matury lista rankingowa,
utworzona w oparciu o ww. kryterium kwalifikacji.
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Kierunek studiów:

v Indywidualne Studia Międzyobszarowe
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom
ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny w ramach
obszarów kształcenia: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk
przyrodniczych, nauk technicznych oraz obszaru sztuki.
Etap I — KONKURS OCEN NA DYPLOMIE
Sposób przeliczania ocen na punkty:
Ocena na dyplomie

Punkty

celujący

30 pkt

bardzo dobry

25 pkt

dobry plus

20 pkt

dobry

15 pkt

dostateczny plus

10 pkt

dostateczny

5 pkt

Maksymalnie: 30 punktów.
Etap II – ROZMOWA KOMPETENCYJNA
O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w terminie wyznaczonym
w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny
(lub z dwóch dyscyplin).
Do każdego z tematów kandydat dołącza literaturę przedmiotu (minimum po 4 pozycje). Komisja
kwalifikacyjna na początku rozmowy wybiera do prezentacji jeden z tematów.
Rozmowa oceniana jest punktowo: od 0 do 40 punktów. Pozytywny wynik z rozmowy to
uzyskanie przez kandydata minimum 15 punktów.
Otrzymanie przez kandydata mniej niż 15 punktów oraz nieobecność na rozmowie dyskwalifikuje
kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w obu etapach: 70 punktów.
Kolejność przyjmowania kandydatów określa lista rankingowa, utworzona w oparciu o ww.
kryterium kwalifikacji.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy) podlegają tej samej procedurze
egzaminacyjnej, co polscy kandydaci (posiadający dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub
równorzędny) i przechodzą dwustopniowe postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu
ocen na dyplomie oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna).
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