
kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
„nowa matura” 

kryteria przyjęć 
„stara matura” 

Filologia polska nauczycielska: 
- nauczycielska (polonistyczna) 

nienauczycielskie: 
- edytorstwo i komunikacja 

medialna 
 

Wybór specjalności odbywa się 
w momencie składania 

dokumentów. Minimalna liczba 
osób wymagana do 

uruchomienia specjalności: 25 

Stacjonarne studia 
I stopnia (3-letnie) 

Wynik z egzaminu 
maturalnego z języka 

polskiego (poziom 
podstawowy lub rozszerzony 

- część pisemna). Wyniki 
z egzaminu rozszerzonego 

będą przeliczane wg zasady 
1% = 1,5 pkt 

 

Wynik egzaminu 
dojrzałości z języka 

polskiego (część pisemna) 
 

 

 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
„nowa matura” 

kryteria przyjęć 
„stara matura” 

Filologia polska nauczycielska: 
- nauczycielska (polonistyczna) 

nienauczycielskie: 
- edytorstwo i komunikacja 

medialna 
 

Wybór specjalności odbywa się 
w momencie składania 

dokumentów. Minimalna liczba 
osób wymagana do 

uruchomienia specjalności: 25 

Niestacjonarne studia 
I stopnia (3-letnie) 

Wynik z egzaminu 
maturalnego z języka 

polskiego (poziom 
podstawowy lub rozszerzony 

- część pisemna). Wyniki 
z egzaminu rozszerzonego 

będą przeliczane wg zasady 
1% = 1,5 pkt 

 

Wynik egzaminu 
dojrzałości z języka 

polskiego (część pisemna) 
 

 

 

 



kierunek specjalność forma/poziom 
studiów 

kryteria przyjęć 

Filologia 
polska 

Specjalności realizowane 
od I semestru studiów: 

 
nauczycielskie: 

- nauczycielska z glottodydaktyką 
- nauczycielska z glottodydaktyką i 

zarządzaniem wizerunkiem  
- nauczycielska z glottodydaktyką i 

publikowaniem cyfrowym 
 

nienauczycielskie: 
- zarządzanie wizerunkiem i 

publikowanie cyfrowe 
 
 

Wybór specjalności odbywa się w 
momencie składania dokumentów. 

Minimalna liczba osób wymagana do 
uruchomienia specjalności: 25 

 
 

Stacjonarne studia 
II stopnia (2-letnie) 

Studia przewidziane dla: 
- specjalności nauczycielskie – absolwentów/ek studiów 

pierwszego stopnia kierunku filologia polska – 
specjalność: nauczycielska, 

- specjalność nienauczycielska - zarządzanie wizerunkiem 
i publikowanie cyfrowe – dla absolwentów/ek studiów 

pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych 
kierunków z dziedzin nauk humanistycznych 

i społecznych. 
 

Kryteria kwalifikacji: 
Dla kandydatów na specjalności nauczycielskie: 
 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 

przeliczane na punkty według skali: 

ocena punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

W przypadku większej liczby kandydatów/ek z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
 

- specjalność zarządzanie wizerunkiem i publikowanie 
cyfrowe: 

 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 
przeliczane na punkty według skali: 

 



 

ocena  punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

 
Ponadto dla absolwentów filologii polskiej 
specjalności edytorskiej oraz specjalności 

komunikacja społeczna będzie stosowany przelicznik 
1,2 pkt. 

W przypadku większej liczby kandydatów/ek z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
 

kierunek specjalność forma/poziom 
studiów 

kryteria przyjęć 

Filologia 
polska 

Specjalności realizowane 
od I semestru studiów: 

 
nauczycielskie: 

- nauczycielska z glottodydaktyką 
- nauczycielska z glottodydaktyką i 

zarządzaniem wizerunkiem  
- nauczycielska z glottodydaktyką i 

publikowaniem cyfrowym 
 

nienauczycielskie: 

Niestacjonarne 
studia II stopnia (2-

letnie) 

Studia przewidziane dla: 
- specjalności nauczycielskie – absolwentów/ek studiów 

pierwszego stopnia kierunku filologia polska – 
specjalność: nauczycielska, 

- specjalność nienauczycielska - zarządzanie wizerunkiem 
i publikowanie cyfrowe – dla absolwentów/ek studiów 

pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych 
kierunków z dziedzin nauk humanistycznych 

i społecznych. 
 

Kryteria kwalifikacji: 
Dla kandydatów na specjalności nauczycielskie: 



- zarządzanie wizerunkiem i 
publikowanie cyfrowe 

 
 

Wybór specjalności odbywa się w 
momencie składania dokumentów. 

Minimalna liczba osób wymagana do 
uruchomienia specjalności: 25 

 
 

 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 
przeliczane na punkty według skali: 

ocena punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

W przypadku większej liczby kandydatów/ek z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
 

- specjalność zarządzanie wizerunkiem i publikowanie 
cyfrowe: 

 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 
przeliczane na punkty według skali: 

 
 

ocena  punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

 
Ponadto dla absolwentów filologii polskiej 
specjalności edytorskiej oraz specjalności 

komunikacja społeczna będzie stosowany przelicznik 
1,2 pkt. 



W przypadku większej liczby kandydatów/ek z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
 

 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
„nowa matura” 

kryteria przyjęć 
„stara matura” 

Logopedia Brak specjalności Stacjonarne studia 
I stopnia (3-letnie) 

1. Wynik z egzaminu maturalnego 
z języka polskiego (poziom 

podstawowy lub rozszerzony - 
część pisemna); wynik z poziomu 
rozszerzonego będzie przeliczany 

wg zasady 1%=1,5 pkt 
 

2. Kandydat powinien dostarczyć 
zaświadczenie o braku 

przeciwskazań do wykonywania 
zawodu logopedy identyczne z 

załączonym wzorem. 
 

1. Wynik z egzaminu 
dojrzałości z języka 

polskiego (część pisemna) 
 

2. Kandydat powinien 
dostarczyć zaświadczenie o 

braku przeciwskazań do 
wykonywania zawodu 
logopedy identyczne z 
załączonym wzorem. 

 
 

 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
 

Logopedia Brak specjalności Stacjonarne studia 
II stopnia (2-letnie) 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunku logopedia oraz innych kierunków ze specjalnością 
logopedyczną. 

Kryteria kwalifikacji: 



 konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane 
na punkty według skali: 
 

ocena punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na 
dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze studiów 
pierwszego stopnia. 

 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
„nowa matura” 

kryteria przyjęć 
„stara matura” 

Kulturoznawstwo 
i wiedza o mediach 

Brak specjalności Stacjonarne studia 
I stopnia (3-letnie) 

Wynik z egzaminu maturalnego 
z języka polskiego i języka 

obcego (poziom podstawowy 
lub rozszerzony - część 

pisemna); wyniki z poziomu 
rozszerzonego  będą przeliczane 

wg zasady 1%=1,5 pkt 

Wynik z egzaminu 
dojrzałości z języka 

polskiego i języka obcego 
(część ustna/pisemna). 

 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
„nowa matura” 

kryteria przyjęć 
„stara matura” 

Kulturoznawstwo 
i wiedza o mediach 

Brak specjalności Niestacjonarne studia 
I stopnia (3-letnie) 

Wynik z egzaminu maturalnego 
z języka polskiego i języka 
obcego nowożytnego (poziom 
podstawowy lub rozszerzony - 

Wynik z egzaminu 
dojrzałości z języka 
polskiego i języka obcego 
(część ustna/pisemna). 



część pisemna); wyniki 
z poziomu rozszerzonego  będą 
przeliczane wg zasady 1%=1,5 
pkt 

 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
 

Kulturoznawstwo 
i wiedza o mediach 

Specjalności realizowane 
od I semestru studiów: 

 
- menedżer i animator kultury  

-coach medialny 
- cyberkulturoznawstwo 

- zarządzanie wizerunkiem i 
publikowanie cyfrowe 

 
 

Wybór specjalności odbywa 
się w momencie składania 
dokumentów. Minimalna 
liczba osób wymagana do 

uruchomienia specjalności: 25 

Stacjonarne studia 
II stopnia (2-letnie) 

Konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 
przeliczane na punkty według skali: 

 

ocena punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

W przypadku większej liczby kandydatów z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów 
pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki studiów 
mieszczące się w dyscyplinie nauk humanistycznych, 

społecznych i sztuki. 
 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
 

Kulturoznawstwo 
i wiedza o mediach 

Specjalności realizowane 
od I semestru studiów: 

Niestacjonarne studia 
II stopnia (2-letnie) 

Konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 
przeliczane na punkty według skali: 



 
- menedżer i animator kultury  

-coach medialny 
- cyberkulturoznawstwo 

- zarządzanie wizerunkiem i 
publikowanie cyfrowe 

 
 

Wybór specjalności odbywa 
się w momencie składania 
dokumentów. Minimalna 
liczba osób wymagana do 

uruchomienia specjalności: 25 

 

ocena punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 

W przypadku większej liczby kandydatów z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów 
pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki studiów 
mieszczące się w dyscyplinie nauk humanistycznych, 

społecznych i sztuki. 
 

kierunek specjalność forma/poziom studiów kryteria przyjęć 
 

Media Content & Creative 
Writing 

Brak specjalności Stacjonarne studia 
II stopnia (2-letnie) 

Konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą 
przeliczane na punkty według skali: 

 

ocena punkty 

3,0 10 
3,5 20 
4,0 30 
4,5 40 
5,0 50 



W przypadku większej liczby kandydatów z takim 
samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen 

ze studiów pierwszego stopnia. 
Studia przewidziane dla absolwentów studiów 

pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki studiów 
mieszczące się w dyscyplinie nauk humanistycznych, 

społecznych i sztuki. 
 


