Poznań, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Rady Programowej

Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
Nr 01/04/UR/2015

w sprawie poziomu wymagań stawianych kandydatom oraz zasad kwalifikacji na

studia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego na rok
akademicki 2016/2017.

Na podstawie regulaminu rekrutacji Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela
Bogumiła Lindego wprowadza się następujące wymagania stawiane kandydatom
oraz kierunki i specjalności, na które prowadzony będzie nabór na studia:
STUDIA I STOPNIA

Kierunek - Filologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne: specjalność: filologia angielska, filologia
germańska,

studia stacjonarne: specjalność lingwistyka stosowana
Zasady przyjęć dla kandydatów:

a) Kandydat powinien legitymować się zdanym egzaminem maturalnym
z języka angielskiego lub niemieckiego.

b) Język obcy może zdawać zarówno jako przedmiot obowiązkowy jak i
dodatkowo wybrany.

c) Język obcy zdany na poziomie rozszerzonym (wymagany wynik na
świadectwie maturalnym – powyżej 30% poprawności z części

pisemnej) oraz na poziomie podstawowym (powyżej 70% poprawności
z części pisemnej) – stanowi podstawę kwalifikacji na studia.

d) Istnieje również możliwość rozpoczęcia nauki języka angielskiego lub

niemieckiego od podstaw – kandydaci są przyjmowani na podstawie
świadectwa dojrzałości.

e) Osoby, które legitymują się egzaminem dojrzałości tzw. „starej
matury”

i

nie

posiadają

certyfikatu

znajomości

języka

upoważniającego do zwolnienia z egzaminu, są zobowiązane do
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napisania testu wstępnego. Testy będą się odbywały w indywidualnie
umawianych terminach w okresie od 15 maja do 30 września.

f) Jeśli istnieje konieczność określenia poziomu znajomości wybranego
przez kandydata języka obcego, kandydat jest zobowiązany do
wypełnienia

testu

wstępnego.

Testy

będą

się

odbywały

w

indywidualnie umawianych terminach w okresie od 15 maja do 30
września.

g) Podstawowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.
Studia stacjonarne

specjalność: filologia hiszpańska, filologia japońska, sinologia, koreanistyka

Studia niestacjonarne - specjalność: filologia hiszpańska.
Zasady przyjęć dla kandydatów:

a) Kandydaci przyjmowani są na podstawie posiadanego świadectwa
dojrzałości z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego.

b) Kandydaci z tzw. „starą maturą” są przyjmowani na podstawie
posiadanego

świadectwa

egzaminu maturalnego.

dojrzałości

z

pozytywnym

wynikiem

c) Podstawowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.
STUDIA II STOPNIA

Kierunek - Filologia

studia 2 – letnie – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność: filologia angielska i germańska
Zasady przyjęć dla kandydatów:

a) Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów.
b) W

przypadku

konieczność

absolwentów

określenia

innych

poziomu

kierunków

znajomości

-

jeśli

wybranego

istnieje

przez

kandydata języka obcego, kandydat jest zobowiązany do wypełnienia
testu

wstępnego.

Testy

będą

się

odbywały

w

indywidualnie

umawianych terminach w okresie od 15 maja do 30 października.

c) W przypadku wątpliwości Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić
dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia.

d) Podstawowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.
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PRZELICZNIK PUNKTÓW STOSOWANY NA STUDIACH I STOPNIA
W WYŻSZEJ SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH
IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO

DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI KANDYDATÓW NA STUDIA

Na podstawie regulaminu rekrutacji Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela
Bogumiła Lindego wprowadza się następujące zasady kwalifikacji kandydatów na
studia I stopnia:

1) na podstawie wyników egzaminu maturalnego tj. egzaminu, o którym mowa

w § 53 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562), zwanego „nową maturą”, wprowadza się
następujący przelicznik punktowy:

Język nowożytny na poziomie podstawowym
– uzyskany wynik od 30-70%
Język nowożytny na poziomie podstawowym
– uzyskany wynik od 71-80%
Język nowożytny na poziomie podstawowym
– uzyskany wynik od 81% - 100%

Język nowożytny na poziomie rozszerzonym –
uzyskany wynik od 30% - 40%
Język nowożytny na poziomie rozszerzonym –
uzyskany wynik powyżej 40%

Filologia angielska
Filologia germańska
Lingwistyka stosowana
25 (filologie od podstaw)
50
60
50

41-60%

70

81-100%

100

61-80%

Kandydatów zdających egzamin maturalny w
klasach dwujęzycznych obowiązuje
punktacja wg zasady 1pkt=1,25 w trybie
rozszerzonym.

80
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2) na podstawie certyfikatów językowych i matury międzynarodowej:
a) Filologia angielska, lingwistyka stosowana:
Podstawa zwolnienia z egzaminu

FCE (First Certificate in English)

punkty, które uzyskuje
kandydat –max 100

FCE - ocena A

80

FCE - ocena C

50

FCE - ocena B

70

CAE (Certificate in Advanced English)
CAE - ocena A

100

CAE - ocena C

80

CAE - ocena B

90

CPE (Certificate of Proficiency in English)

100

50% - 65%

60

81% - 100%

100

Laureat olimpiady szczebla centralnego
Zwolnienie na podstawie Matury Międzynarodowej (IB – International
Baccalaureat) - Bez egzaminu wstępnego przyjmowane są osoby legitymujące się
oceną minimum 4,0 z języka angielskiego (grupa II – język A2 „zaawansowany z
elementami kultury”)

90

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) z wynikiem powyżej 173 punkty z testu, najmniej 3,5
z pracy pisemnej. Do punktacji bierzemy pod uwagę wyniki testu pisemnego:
66% - 80%

80

Laureat olimpiady szczebla rejonowego

Ocena 4
Ocena 5

60

60
70

Ocena 6

80

Ocena 7

100

Ocena 5

50

Poziom języka B
Ocena 6
Ocena 7

60
70

b) Filologia germańska

ZD (Zertifikat Deutsch)

Podstawa zwolnienia z egzaminu

punkty, które uzyskuje
kandydat, max -100

sehr gut

60

befriedigend

40

gut

ausreichend

ZMP (Die Zentrale Mittelstufenprüfung) Goethe Institut
sehr gut
gut

50
30
80
70
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befriedigend

60

sehr gut

80

befriedigend

60

ausreichend
Österreiches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache – Mittelstufe,
Instytut Austriacki
gut

50

70

ausreichend

50

DSH

sehr gut

90

KDS ((Das Kleine Deutsch Sprachdiplom) Goethe Institut

100

GDS (Das Grosse Deutsch Sprachdiplom) Goethe Institut

100

gut

80

ZOP – (Die Zentrale Oberstufenprufung) Goethe Institut

100

DSD II (Deutsch Sprachdiplom II) Goethe Institut
sehr gut

80

befriedigend

65

gut

70

ausreichend

55

Laureat olimpiady szczebla rejonowego

Laureat olimpiady szczebla centralnego
Zwolnienie na podstawie Matury Międzynarodowej (IB – International
Baccalaureat) - Bez egzaminu wstępnego przyjmowane są osoby legitymujące się
oceną minimum 4,0 z języka niemieckiego (grupa II – język A2 „zaawansowany z
elementami kultury”)

60
90

Ocena 4

60

Ocena 6

60

Ocena 5

60

Ocena 7

60

3. Osoby, które ukończyły szkołę średnią w języku angielskim za granicą lub szkołę średnią

w języku niemieckim za granicą zostają zwolnione z egzaminu wstępnego – liczbę punktów
ustala kierownik katedry na podstawie dokumentu o ukończeniu szkoły średniej.
4. Na pozostałych kierunkach i specjalnościach przelicznik nie obowiązuje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Przewodniczący Rady Programowej Wyższej Szkoły
Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
prof. dr hab. Hubert Orłowski
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