Studia nad słowiańszczyzną wschodnią,
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
1) Zasady kwalifikacji
Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 30.
a) Kandydaci z maturą 2005–2015
Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Język polski
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białoruski, litewski
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Przedmiot
nieobowiązkowy
Język polski

Język obcy
nowożytny*

p. rozszerzony x 1
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y
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*Inny niż w kolumnie 3.
b) Kandydaci ze starą maturą
Kwalifikacja na zasadach ogólnych.
c)

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Język polski albo
język A1 z grupy
1**

Matematyka

Język obcy
nowożytny

p. niższy (SL) x 0,6
albo

p. niższy (SL) x 0,6

Język polski
Język obcy
nowożytny*

p. wyższy (HL) x 1

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

p. wyższy (HL) x 1

albo
p. wyższy (HL) x 1

p. wyższy (HL) x
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waga = 25%

waga = 5%

waga = 25%

waga = 20%

waga = 25%

*Inny niż w kolumnie 3.
** Język A1 z grupy 1. można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Kandydat może wskazać ten
sam język co w kolumnie 3.
Osoby z obcym obywatelstwem, które nie mają na maturze j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości
j. polskiego, podlegają rozmowie sprawdzającej znajomość tego języka. Zaliczenie tej rozmowy jest warunkiem
dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego, do ostatecznego wyniku wliczana jest ocena z j. A1.
d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Język polski albo
język L1**

Matematyka

Język obcy
nowożytny

p. podstawowy x
0,6
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 25%

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

waga = 5%

Przedmiot
nieobowiązkow
y

Przedmiot
nieobowiązkowy
Język polski

Język obcy
nowożytny*

p. podstawowy x
0,6
albo
p. rozszerzony x 1

p. rozszerzony x
1

waga = 25%

waga = 20%

p. rozszerzony x 1

waga = 25%

*Inny niż w kolumnie 3.
** Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Kandydat może wskazać ten sam język
co w kolumnie 3. Osoby z obcym obywatelstwem, które nie mają na maturze j. polskiego ani nie posiadają
certyfikatu znajomości j. polskiego, podlegają rozmowie sprawdzającej znajomość tego języka. Zaliczenie tej
rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego, do ostatecznego wyniku
wliczana jest ocena z j. L1.
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:
LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:
• Olimpiady Artystycznej,
• Olimpiady Filozoficznej,
• Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
• Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej,
• Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
• Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym;
• Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej;
• Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP
• Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
• Olimpiady Języka Francuskiego,
• Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
• Olimpiady Języka Hiszpańskiego.
• Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
• Olimpiady Języka Białoruskiego,
• Olimpiady Języka Rosyjskiego,
• Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
• Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej,
• Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

LAUREACI:
• polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
• stypendyści Ministra Edukacji Narodowej.
• Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.
e) Kandydaci z maturą zagraniczną:
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Przedmiot
nieobowiązkowy

Język oryginalny
matury*

Matematyka

Język obcy nowożytny

waga = 25 %

waga = 5 %

Przedmiot
nieobowiązkow
y

Przedmiot
nieobowiązkowy
Język polski

Język obcy
nowożytny**
waga = 25 %

waga = 20%

Waga = 25%

* Kandydat może wskazać ten sam język co w kolumnie 3.
** Inny niż w kolumnie 3.
Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego wydanego przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu
przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego, musi potwierdzić znajomość języka polskiego w rozmowie kwalifikacyjnej
(rozmowa odbywa się przed komisją rekrutacyjną Katedry Ukrainistyki).
2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w pkt. 1.

Studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej mogą ubiegać się osoby, które
uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym
kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego. Kandydaci,
nieposiadający dyplomu licencjata w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki, odbywają rozmowę
kwalifikacyjną, potwierdzającą znajomość ww. języków. Wymóg ten nie obowiązuje kandydatów z oceną z
egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym lub dyplomie ukończenia
studiów wyższych, a także osób legitymujących się Certyfikatem znajomości języka ukraińskiego co najmniej na
poziomie B2, a także Certyfikatem znajomości językarosyjskiego i angielskiego co najmniej na poziomie B1. Osoby,
które nie wykażą się odpowiednią znajomością ww. języków, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
1. Kandydaci przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do
podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

wyższego, musi potwierdzić znajomość języka polskiego w rozmowie kwalifikacyjnej (rozmowa odbywa się przed
komisją rekrutacyjną Katedry Ukrainistyki).
2. Kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do
podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, musi potwierdzić znajomość języka polskiego w rozmowie kwalifikacyjnej (rozmowa odbywa się przed
komisją rekrutacyjną Katedry Ukrainistyki).
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczą absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku
ukrainistyka: bez względu na uczelnię, w której odbywali studia, przyjmujemy wszystkich kandydatów.

Studia równoległe i przeniesienia
Studia I stopnia
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
Warunkiem przyjęcia w trybie przeniesienia z innej uczelni jest wypełnienie obowiązków wynikających z
przepisów regulaminu studiów obowiązującego w macierzystej uczelni kandydata.
Warunkiem koniecznym jest też odpowiednia średnia ocen z ostatniego roku studiów, która nie może być niższa
niż 3,2. Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym terminie
całości różnic programowych. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek Kierownika Katedry
Ukrainistyki.
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach I stopnia (licencjackich) w Katedrze Ukrainistyki przez
studentów innych kierunków lub specjalności jest:
a) zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym;
b) uzyskanie w roku akademickim 2014/2015 średniej co najmniej 3,2 na kierunku macierzystym;
c) w przypadku osób przyjętych na drugi rok studiów w Katedrze Ukrainistyki uzupełnienie,
w określonym przez Kierownika Katedry terminie, różnic programowych.

Studia II stopnia
1) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
Przeniesienie jest możliwe wyłącznie po zaliczeniu przez studenta pierwszego roku studiów. Aby zostać przyjętym
w trybie przeniesienia, student innej uczelni musi zaliczyć pierwszy rok studiów oraz wypełnić obowiązki
wynikające z przepisów Regulaminu obowiązującego w macierzystej uczelni kandydata.
Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie znajomości języków ukraińskiego / rosyjskiego / angielskiego podczas
rozmowy kwalifikacyjnej (oprócz osób z tytułem licencjata w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki ze
znajomością języka angielskiego i rosyjskiego).
Student ubiegający się o przeniesienie zobowiązany jest również do uzupełnienia w określonym terminie całości
różnic programowych. Zgodę na przeniesienie wyraża Dziekan WLS na wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki.
2) Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Kwalifikacja na studia równoległe dotyczy wyłącznie pierwszego roku studiów.
Warunkiem podjęcia studiów równoległych na studiach II stopnia w Katedrze Ukrainistyki przez studentów innych
kierunków lub specjalności jest:
a) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym;

b) uzyskanie w roku akademickim 2014/2015 średniej co najmniej 3,2 na kierunku macierzystym;
c) pozytywna ocena rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzająca znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego i
angielskiego.

Limity przyjęć, terminy
I stopień
1) Limity przyjęć
Rodzaj limitu
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P* (dla osób odbywających studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich)
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe*
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C* (dla osób odbywających studia na innych
zasadach niż obywatele polscy)
Przeniesienia
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów

Wysokość
limitu
50
1
6ͥ
3
7

2) Terminy rekrutacji otwartej
CZERWIEC-LIPIEC
Termin rekrutacji rozmowy kwalifikacyjnej – 7 lipca 2015.
WRZESIEŃ (w przypadku niewypełnienia limitu w turze lipcowej)
Terminy rekrutacji rozmowy kwalifikacyjnej – 15 września 2015
3) Terminy rekrutacji na studia równoległe
Data rozpoczęcia rejestracji w I turze: 7 lipca 2015
Termin ogłoszenia wyników: 11 lipca 2015
Termin składania dokumentów: 15–21 lipca 2015
II stopień
1) Limity przyjęć
Rodzaj limitu
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej P* (dla osób odbywających studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich)
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej na studia równoległe*
Limit dla ścieżki rekrutacyjnej C* (dla osób odbywających studia na innych
zasadach niż obywatele polscy)
Przeniesienia
Minimalna liczba osób przyjętych konieczna do uruchomienia studiów

Wysokość
limitu
22
1
7ͥ
3
7

2) Terminy rekrutacji otwartej
CZERWIEC-WRZESIEŃ
Data rozpoczęcia rejestracji: 15 czerwca 2015; data zakończenia rejestracji:* 15 lipca 2015
Terminy egzaminów przewidzianych w zasadach rekrutacji (w tym egzaminu sprawdzającego znajomość języka
polskiego): 16 lipca 2015
Termin ogłoszenia wyników: 17 lipca 2015
Pierwszy termin składania dokumentów: 20– 24 lipca 2015.
WRZESIEŃ (w przypadku niewypełnienia limitu w turze lipcowej)
Data rozpoczęcia rejestracji: 1 sierpnia 2015; data zakończenia rejestracji:* 20 września 2015

Terminy egzaminów przewidzianych w zasadach rekrutacji (w tym egzaminu sprawdzającego znajomość języka
polskiego): 21 września 2015
Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2015
Pierwszy termin składania dokumentów: 23–25 września 2015.
3) Terminy rekrutacji na studia równoległe
Data rozpoczęcia rejestracji w I turze: 15 czerwca 2015; data zakończenia rejestracji w I turze: 15 lipca 2015
Termin egzaminu (o ile jednostka przewidziała egzamin): 16 lipca 2015
Termin ogłoszenia wyników: 17 lipca 2015
Termin składania dokumentów: 20–30 lipca 2015

