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Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia
z tzw. „starą maturą”
na rok akademicki 2017/2018
Kierunek: Pedagogika specjalna – I stopnia (3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie)
Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w oparciu o jedną spośród trzech
lektur wybranych przez kandydata z listy załączonej poniżej. Oceniane będą zainteresowania kandydata
studiami pedagogicznymi, samodzielność myślenia, umiejętność interpretowania i analizy tekstów.
Lista lektur:
1. S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2005
2. C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 2008
3. R. Skynner, J. Cleese, Żyć w tym świecie i przetrwać, Warszawa 2005
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali 0-20 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
uznaje się uzyskanie minimum 10 punktów.
Przyjęta zostanie osoba, która zgodnie z listą rankingową uzyskają najwyższą liczbę punktów, w ramach limitu
przyjęć (1 osoba).
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, sala 52
Termin rozmowy: 21 września 2017 r., godz. 9.00 (niestacjonarne)
Kierunek: Kulturoznawstwo – I stopnia (3-letnie, licencjackie)
Kandydaci ze „starą maturą” będą przyjmowane na podstawie egzaminu ustnego prowadzonego przez członków
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Egzamin ma na celu zorientowanie się w przygotowaniu kandydata do
podjęcia studiów na kierunku kulturoznawstwo, a jego zakres obejmował będzie programy przedmiotów
humanistycznych realizowanych na poziomie szkoły średniej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-5. Do zaliczenia
potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć decyduje ranking
punktów (3 osoby).
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Instytut Kulturoznawstwa, ul. Szewska 50/51, sala 8
Termin rozmowy: 15 września 2017 r., godz. 12.00
Kierunek: Historia – I stopnia (3-letnie, licencjackie)
Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do egzaminu w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie materiału
z przedmiotu historia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do
zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg
uznanych punktów w ustalonym limicie przyjęć (6 osób).
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, sala 140
Termin rozmowy: 18 września 2017 r., godz. 10.00
Kierunek: Dziedzictwo kultury materialnej – (3-letnie licencjackie)
Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do egzaminu w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie materiału
z przedmiotu historia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do
zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg
uznanych punktów w ustalonym limicie przyjęć (3 osoby).
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, sala 140
Termin rozmowy: 18 września 2017 r., godz. 10.00
Kierunek: Militarioznawstwo – (3-letnie licencjackie)
Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do egzaminu w postaci rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie materiału
z przedmiotu historia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Rozmowa oceniana jest w skali 0-30. Do
zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa wg
uznanych punktów w ustalonym limicie przyjęć (3 osoby).
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Instytut Historyczny, ul. Szewska 49, sala 140
Termin rozmowy: 18 września 2017 r., godz. 10.00

Kierunek: Etnologia i Antropologia Kulturowa – I stopnia (3-letnie, licencjackie)
Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej opartej na wiedzy z języka polskiego,
historii, geografii z zakresu szkoły średniej oraz wiedzy na temat współczesnych zjawisk kulturowych w Polsce
i na świecie. Za rozmowę otrzymać można max. 10 punktów. Uzyskanie 5 punktów kwalifikuje do przyjęcia na
studia. Limit miejsc: 5 osób.
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Szewska 50/51,
sala 17, II piętro. Termin rozmowy: 21 września 2017 r., godz. 10.00

