Wydział Filologiczny
Rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 4 do uchwały nr 110
Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r.

Kryterium — zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY — Katowice
Kierunki studiów:

v Filologia klasyczna;
v Mediteranistyka
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Język obcy nowożytny

Język polski

pisemny

pisemny

(do wyboru poziom podstawowy
lub rozszerzony*

(do wyboru poziom podstawowy
lub rozszerzony*

waga: 50% (a)

waga: 50% (b)

Dodatkowo — wynik z przedmiotu maturalnego zdawanego w części pisemnej: język łaciński
i kultura antyczna (poziom podstawowy lub rozszerzony) mnożony x 2,0.
* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0;
* Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5;
W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z dwóch języków obcych uwzględnia się wynik
korzystniejszy dla kandydata.
Sposób przeliczania punktów:
W = a x JO + b x JP (+JŁiKA)
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
JO – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
JP – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
a, b – wagi
JŁiKA – wynik z języka łacińskiego i kultury antycznej (egzamin pisemny).
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały
rekrutacyjnej Senatu UŚ.
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Kierunek studiów:

v Filologia klasyczna
Specjalności:

Ø Filologia łacińska
Ø Filologia grecka
Ø Filologia grecka i łacińska
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:
•

ma podstawową wiedzę o językach klasycznych i literaturze starożytnej;

•

umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym;

•

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny.

Kryterium kwalifikacji: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Absolwentom,
którzy ukończyli I stopień studiów na kierunku: filologia klasyczna, ocena na dyplomie, pomnożona
zostanie przez 1,5.
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Kierunki studiów:

v Filologia polska;
v Sztuka pisania
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Język polski
pisemny

ustny

(do wyboru poziom
podstawowy lub rozszerzony*
waga: 80% (a)

waga: 20% (b)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0
* Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5
Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Sposób przeliczania punktów:
W = a x PP + b x PU
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
PP– wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
PU – wynik z języka polskiego (egzamin ustny)
a, b – wagi
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
ocena 5 – 150 %
ocena 4 – 120 %
ocena 3 – 75 %

Matura po 1991 roku
ocena 6 – 150 %
ocena 5 – 130 %
ocena 4 – 110 %
ocena 3 – 75 %
ocena 2 – 40 %
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Kierunki studiów:

v Filologia polska;
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza
na następujących kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna.
Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę
rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną
i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na
studiach.
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Kierunek studiów:

v Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części
pisemnej egzaminu maturalnego:
Język obcy
Przedmiot do
Język polski
nowożytny
wyboru
(poziom podstawowy
lub rozszerzony)*

60% (a)

(poziom podstawowy
lub rozszerzony)*

(poziom podstawowy
lub rozszerzony)*

20% (b)

20% (c)

)* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0
Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5
Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Sposób przeliczania punktów:
W = a x JP + b x JO + c x P
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
JP – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
JO – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
P – wynik z przedmiotu z najlepszym wynikiem (egzamin pisemny)
a, b, c – wagi.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu z najlepszym wynikiem
zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
ocena 5 – 150 %
ocena 4 – 120 %
ocena 3 – 75 %

Matura po 1991 roku
ocena 6 – 150 %
ocena 5 – 130 %
ocena 4 – 110 %
ocena 3 – 75 %
ocena 2 – 40 %

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej
15 osób).
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Kierunek studiów:

v Antropologia języka i komunikacji
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia
kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności
z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg
zasady:
§

ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena
mnożona x 2.
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Kierunek studiów:

v Międzynarodowe studia polskie
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia pierwszego stopnia

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości.
Kandydat — cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka
polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną
certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.
(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej
10 osób).

Kierunek studiów:

v Międzynarodowe studia polskie
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków
studiów z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych
(I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny
nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po
zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

uprzednim

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na
liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
Kandydat — cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka
polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną
certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.
(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej
10 osób).
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Kierunek studiów:

v Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

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

Język obcy nowożytny

waga: 50% (a)

waga: 50% (b)

Sposób przeliczania punktów:
W = a x PP + b x JN
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
PP – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
JN – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
a, b — wagi.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego zostaną przeliczone na punkty
procentowe w następujący sposób:
ocena 6 — 150%
ocena 5 — 130%
ocena 4 — 110%
ocena 3 — 75%
ocena 2 — 0
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Kierunek studiów:

v Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

niestacjonarne
studia pierwszego stopnia

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu
się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kierunek studiów:

v Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
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, a w szczególności:
• wykazuje zainteresowania zagadnieniami właściwymi dla procesów wyszukiwania,
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentów oraz informacji;
• wykazuje zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką społeczeństwa informacji
i wiedzy;
• uświadamia sobie potrzeby różnych grup uczestników życia społecznego (edukacyjne,
informacyjne, kompensacyjne, rozrywkowe) i organizacji usług wspomagających rozwój
kultury i nauki;
• potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności korzystając z różnych rodzajów
źródeł informacji i typów dokumentów.
Kryterium kwalifikacji: Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
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Kierunek studiów:

v Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia pierwszego stopnia

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

Matematyka

Język obcy nowożytny

waga: 50% (a)

waga: 25% (b)

waga: 25% (c)

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik zostanie pomnożony
przez współczynnik 1,5.
W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie podstawowym, przyjmuje się wynik
procentowy ze świadectwa dojrzałości.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych
poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wynik.
Sposób przeliczania punktów:
W=axP+bxM+cxJ
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
M – wynik z matematyki (egzamin pisemny)
J – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
a, b, c — wagi.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części
pisemnej egzaminu maturalnego:
Do wyboru*:
Język polski

waga: 50% (a)

Matematyka/Informatyka/Wiedza
o społeczeństwie/Filozofia
waga: 25% (b)

Język obcy
nowożytny
waga: 25% (c)

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik zostanie pomnożony
przez współczynnik 1,5.
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W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie podstawowym, przyjmuje się wynik
procentowy ze świadectwa dojrzałości.
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych
poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wynik.
Sposób przeliczania punktów:
W=axP+bxM+cxJ
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
M – wynik z przedmiotu do wyboru (egzamin pisemny)
J – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
a, b, c — wagi.
* Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu
dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 — 100 %
4 — 85 %
3 — 30 %

6 — 100 %
5 — 90 %
4 — 75 %
3 — 50 %
2 — 30 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich,
przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.
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Kierunki studiów:

v Kulturoznawstwo;
v Kultury mediów
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Język polski
pisemny

ustny

(do wyboru poziom
podstawowy lub rozszerzony*
waga: 80% (a)

waga: 20% (b)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0
* Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5
Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Sposób przeliczania punktów:
W = a x PP + b x PU
Gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
PP– wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
PU – wynik z języka polskiego (egzamin ustny)
a, b – wagi
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
ocena 5 – 150 %
ocena 4 – 120 %
ocena 3 – 75 %

Matura po 1991 roku
ocena 6 – 150 %
ocena 5 – 130 %
ocena 4 – 110 %
ocena 3 – 75 %
ocena 2 – 40 %
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Kierunki studiów:

v Kulturoznawstwo;
v Kultury mediów
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków
studiów z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz
z obszaru sztuki.
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych
(I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny
nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych lub z obszaru sztuki.
Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę
rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną
i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na
studiach.
(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej
10 osób).
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