
Kryteria kwalifikacji dla studiów w językach obcych w roku akademickim 2014/2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr63/III/2014 Senatu UJ z 26 marca 2014 roku

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa 
polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich

dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się 
o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli 
polskich
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podstawą ustalenia listy rankingowej jest wynik kwalifikacji, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100,

dodatkowe kryterium 
formalne

limity miejscprofil kształcenia

lp kierunek specjalność(i) specjalizacja/moduły 
specjalizacyjne

obszar(y) kształcenia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

obliczony w oparciu o analizę nadesłanych przez kandydata dokumentów według następującej punktacji:
1. wartość naukowa aplikacji – maksymalnie 58 punktów, w tym:
 a) oceny na transkrypcie – 22 pkt;
 b) adekwatność posiadanego wykształcenia do podejmowanych studiów – 6 pkt;
 c) doświadczenie naukowe i dodatkowe osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia, certyfikaty itp.) – 10 pkt;
 d) udokumentowane doświadczenie pozaakdemickie – 10 punktów;
 e) znajomość języków obcych – 10 pkt;
3. motywacja – maksymalnie 30 punktów, w tym:
 a) motywacja do studiowania na wskazanym kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim – 15 pkt;
 b) istotność i oryginalność zainteresowań badawczych zaprezentowanych w aplikacji – 15 pkt;
4. referencje – maksymalnie 12 punktów (2 listy referencyjne, za każdy maksymalnie 6 pkt), w tym:
 a) dopasowanie do programu;
 b) zainteresowanie problematyką;
 c) predyspozycje do studiowania na podejmowanym kierunku wynikające z listów rekomendacyjnych.

50

u2 - udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW 
(z wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia wyższe w języku angielskim), lub uzyskanie potwierdzenia z jednostki prowadzącej studia, że stopień znajomości języka pozwala na podjęcie studiów

Forma studiów

s - stacjonarne, n - niestacjonarne, n-z - niestacjonarne - dawne zaoczne, n-w - niestacjonarne - dawne wieczorowe

Dziedziny nauki lub sztuki:

hum - nauki humanistyczne, teo - nauki teologiczne, społ - nauki społeczne, eko - nauki ekonomiczne, pra - nauki prawne, mat - nauki matematyczne, fiz - nauki fizyczne, che - nauki chemiczne, bio - nauki biologiczne, zie - nauki o ziemi, tec - nauki techniczne, rol - nauki rolnicze, les - nauki leśne, wet - nauki weterynaryjne, med - nauki 
medyczne, far - nauki farmaceutyczne, zdr - nauki o zdrowiu, kfiz - nauki o kulturze fizycznej, fil - sztuki filmowe, muz - sztuki muzyczne, pla - sztuki plastyczne, tea - sztuki teatralne

Profil kształcenia:

O - ogólnoakademicki, P - praktyczny

Poziom kształcenia:

1 st - studia pierwszego stopnia, 2 st - studia drugiego stopnia

H - nauki humanistyczne, S - nauki społeczne, SC - nauki ścisłe, P - nauki przyrodnicze, T - nauki techniczne, R/L/W - nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, M/Z/K - nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej, SZ - sztuki

Dodatkowe kryterium formalne

Legenda:
Obszary kształcenia:


