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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA CZESKA – 
STUDIA I STOPNIA 
 
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem 
dojrzałości uzyskanym za granicą na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie 
stacjonarnym na kierunku Filologia ‒ specjalność filologia czeska w roku 
akademickim 2017/2018 sprawdza kompetencje kandydata w zakresie posługiwania 
się językiem polskim, a także poziom znajomości języka nowożytnego (do wyboru 
język angielski, język niemiecki lub język rosyjski) oraz obejmuje podstawową 
wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury czeskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zagadnień:  
 

 Czechy wobec totalitaryzmów III Rzeszy i ZSRR. 

 W radzieckiej strefie wpływów – utworzenie „żelaznej kurtyny” – odwilż 
1956 r. – praska wiosna – ruchy dysydenckie  

 Jesień́ ludów – geneza i przebieg przełomów transformacyjnych w Czechach 

 Europa po rozpadzie ZSRR – koniec historii? – transformacja ustrojowa – 
integracja europejska a różnice cywilizacyjne w Europie – rozpad 
Czechosłowacji  

 Film czeski po 1991 
 
Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej: 
 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco: ocena dostateczna - > 60 pkt., 
ocena dostateczna plus -> 90 pkt., ocena dobra -> 120 pkt., ocena dobra plus -> 160 
pkt., ocena bardzo dobra -> 200 pkt.). Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 
minimum 60 punktów.  
 
 
PROPONOWANA LITERATURA 
(do wyboru) 

 Diner D., Zrozumieć́ stulecie, Warszawa 2009. 

 Garton Ash T., Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Londyn 1990. 
Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J. Kłoczowski, 
Lublin 1994. 

 Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. I–II, red. J. Kłoczowski, Lublin 
2000. 
Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, 
rzeczywistość, Warszawa 2012. 

  Hroch M., Małe narody Europy, Wrocław 2003. 

 Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. 
Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009.  

 Snyder T., Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–
1999, przeł. M. Pietrzak-Merta, Sejny 2006.  

 Snyder T., Skrawione ziemie. Europa między Hitlerem i Stalinem, przeł. B. 
Pietrzyk, Warszawa 2011 [lub wyd. 2: Warszawa 2015].  



 Ther P., Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej 
Europie, Poznań 2012. Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992. 

 Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów: zagadnienia narodowościowe, 
Kraków-Wrocław 1986.  

 
 
 
 
 
 
 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA ROSYJSKA – 
STUDIA I STOPNIA 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem 
dojrzałości uzyskanym za granicą na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie 
stacjonarnym oraz dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą 
na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie niestacjonarnym na kierunku Filologia ‒ 
specjalność filologia rosyjska w roku akademickim 2017/2018 sprawdza kompetencje 
kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim, a także poziom znajomości 
języka nowożytnego (do wyboru język angielski, język niemiecki lub język rosyjski) 
oraz obejmuje podstawową wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury rosyjskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 
 

 W radzieckiej strefie wpływów – utworzenie „żelaznej kurtyny” – odwilż 
1956 r; 

 Jesień ludów – geneza i przebieg przełomów transformacyjnych w Rosji; 

 Europa po rozpadzie ZSRR – koniec historii? – transformacja ustrojowa – 
integracja europejska a różnice cywilizacyjne w Europie – polityka Federacji 
Rosyjskiej wobec „bliższych” i dalszych sąsiadów po roku 1991; 

 Rosyjska kultura popularna po 1991. 
 
Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej 
 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco: ocena dostateczna - > 60 pkt., 
ocena dostateczna plus -> 90 pkt., ocena dobra -> 120 pkt., ocena dobra plus -> 160 
pkt., ocena bardzo dobra -> 200 pkt.). Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 
minimum 60 punktów.  
 
 
 
PROPONOWANA LITERATURA 
(do wyboru) 
 

 Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2005. 

 Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2008. 



 Diner D., Zrozumieć stulecie, Warszawa 2009. 

 Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J. Kłoczowski, 
Lublin 1994. 

 Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000. 

 История России с древнейших времен до наших дней, под ред. А. Н. 
Сахарова, Москва 2008. 

 Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium 
rosyjskiego. 1917-1991, Warszawa 1998. 

 Pichoja R. G., Historia władzy w Związku Radzieckim. 1945-1991, Warszawa 
2011. 

 Riasanovsky N. V., Steinberg M. D., Historia Rosji, Kraków 2009. 

 Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. 
Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009.   

 Snyder T., Skrawione ziemie. Europa między Hitlerem i Stalinem, przeł. B. 
Pietrzyk, Warszawa 2011 [lub wyd. 2: Warszawa 2015].  

 Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Warszawa 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA SERBSKA I 
CHORWACKA – STUDIA I STOPNIA 
 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem 
dojrzałości uzyskanym za granicą na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie 
stacjonarnym na kierunku Filologia ‒  specjalność filologia serbska i chorwacka w 
roku akademickim 2017/2018  sprawdza kompetencje kandydata w zakresie 
posługiwania się językiem polskim, a także poziom znajomości języka nowożytnego 
(do wyboru język angielski, język niemiecki lub język rosyjski) oraz obejmuje 
podstawową wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury Południowych Słowian,  ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:  

 Europa Południowo- Wschodnia wobec totalitaryzmów III Rzeszy i ZSRR; 

 Ruchy dysydenckie w Europie Południowo-Wschodniej – zróżnicowanie 
wpływów radzieckich w państwach regionu – Jugosławia i Albania;  

 Jesień ludów – geneza i przebieg przełomów transformacyjnych w 
poszczególnych państwach Europy Południowo-Wschodniej; 

 Europa Południowo-Wschodnia po rozpadzie ZSRR – koniec historii? – 
transformacja ustrojowa – integracja europejska a różnice cywilizacyjne w 
Europie;  



 Turystyka kulturowa Serbii i Chorwacji. 
 
 
Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej 
 
Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco: ocena dostateczna - > 60 pkt., 
ocena dostateczna plus -> 90 pkt., ocena dobra -> 120 pkt., ocena dobra plus -> 160 
pkt., ocena bardzo dobra -> 200 pkt.). Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 
minimum 60 punktów.  
 
 
 
PROPONOWANA LITERATURA 
(do wyboru) 

 Diner D., Zrozumieć stulecie, Warszawa 2009. 

 Garton Ash T., Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Londyn 1990. 
Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J. Kłoczowski, 
Lublin 1994. 

 Historia Europy Środkowo- Wschodniej, t. I–II, red. J. Kłoczowski, Lublin 
2000. 
Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, 
rzeczywistość, Warszawa 2012. 

  Hroch M., Małe narody Europy, Wrocław 2003. 

 Jelavich B,, Historia Bałkanów. Wiek XX, Kraków 2005.  

  Pavlowitch K.S., Historia Bałkanów (1804–1945), Warszawa 2009. Shoah, 
1985, reż. C. Lanzmann [film]. 

 Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. 
Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009.  

 Snyder T., Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–
1999, przeł. M. Pietrzak-Merta, Sejny 2006.  

 Snyder T., Skrawione ziemie. Europa między Hitlerem i Stalinem, przeł. B. 
Pietrzyk, Warszawa 2011 [lub wyd. 2: Warszawa 2015].  

 Ther P., Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej 
Europie, Poznań 2012. Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie 
Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992. 

 Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów: zagadnienia narodowościowe, 
Kraków-Wrocław 1986.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA UKRAIŃSKA  Z 

JĘZYKIEM ANGLIELSKIM – STUDIA I STOPNIA 

 
I. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą na I rok studiów pierwszego 

stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Filologia ‒ specjalność Filologia ukraińska z językiem 

angielskim w roku akademickim 2018/2019 sprawdza kompetencje kandydata w zakresie 

posługiwania się językiem polskim, a także poziom znajomości języka nowożytnego (do wyboru 

język angielski, język ukraiński, język niemiecki lub język rosyjski) 

oraz obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Brytyjski kolonializm 

2. „Skrwawione ziemie” w cieniu Hitlera i Stalina – Ukraina wobec totalitaryzmów III Rzeszy i 

ZSRR – Wielki Głód na Ukrainie 

3. W radzieckiej strefie wpływów – utworzenie „żelaznej kurtyny” – odwilż1956 r. 

4. Angloamerykańska popkultura 

5. Ukraina po rozpadzie ZSRR – koniec historii? – transformacja ustrojowa – integracja 

europejska a różnice cywilizacyjne w Europie - polityka Federacji Rosyjskiej wobec 

 „bliższych” i dalszych sąsiadów po roku 1991 

 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco: ocena dostateczna - > 60 pkt., 

ocena dostateczna plus -> 90 pkt., ocena dobra -> 120 pkt., ocena dobra plus -> 160 

pkt., ocena bardzo dobra -> 200 pkt.). Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 

minimum 60 punktów. 

 

PROPONOWANA LITERATURA 

(do wyboru) 

-  Davis N., Wyspy. Historia, tłum. E. Tabakowska, Warszawa 2003. 

- Diner D., Zrozumieć stulecie, Warszawa 2009. 

- Garton Ash T., Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Londyn 1990. 

- Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J. Kłoczowski, Lublin 1994. 

- Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. I–II, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000. 



- Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, 

Warszawa 2012. 

- Hroch M., Małe narody Europy, Wrocław 2003. 

- Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. 

- Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009. 

- Snyder T., Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, przeł. M. 

Pietrzak-Merta, Sejny 2006. 

- Snyder T., Skrawione ziemie. Europa między Hitlerem i Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, 

Warszawa 2011 [lub wyd. 2: Warszawa 2015]. 

- Ther P., Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, 

Poznań 2012. Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, 

Warszawa 1992. 

 

II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za 

granicą 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla kandydatów ze świadectwem 

dojrzałości uzyskanym za granicą na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie 

stacjonarnym na kierunku Filologia ‒ specjalność ukrainistyka z anglistyką w roku 

akademickim 2017/2018 sprawdza kompetencje humanistyczne oraz językowe 

kandydata (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego w 

Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego poziom B2). 

 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej 

Rozmowa kwalifikacyjna określana w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik 

mnożony przez 2,3. 

 

 

 

 

 



 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA UKRAIŃSKA   

– STUDIA I STOPNIA 

 
I. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze starą maturą na I rok studiów pierwszego 

stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Filologia ‒ specjalność Filologia ukraińska w roku 

akademickim 2018/2019 sprawdza kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się 

językiem polskim, a także poziom znajomości języka nowożytnego (do wyboru język angielski,  

język niemiecki lub język rosyjski) oraz obejmuje podstawową wiedzę z zakresu historii, kultury 

i literatury ukraińskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 

1. Ruś Kijowska. 

2. Kozacka Ukraina. 

3.  Ukraiński ruch narodowy w XIX w. 

4.  „Skrwawione ziemie” w cieniu Hitlera i Stalina – Ukraina wobec totalitaryzmów III 

Rzeszy i ZSRR – Wielki Głód na Ukrainie. 

5. W radzieckiej strefie wpływów – utworzenie „żelaznej kurtyny” – odwilż1956 r. 

6. Ukraina po rozpadzie ZSRR – koniec historii? – transformacja ustrojowa – integracja 

europejska a różnice cywilizacyjne w Europie - polityka Federacji Rosyjskiej wobec 

 „bliższych” i dalszych sąsiadów po roku 1991 

 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest następująco: ocena dostateczna - > 60 pkt., 

ocena dostateczna plus -> 90 pkt., ocena dobra -> 120 pkt., ocena dobra plus -> 160 

pkt., ocena bardzo dobra -> 200 pkt.). Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie 

minimum 60 punktów. 

 

PROPONOWANA LITERATURA 

(do wyboru) 

- Hrycak J. Historia Ukrainy 1772 – 1999 Narodziny nowoczesnego narodu, tłum. K. 

Kotyńska, Lublin 2000. 

- Diner D., Zrozumieć stulecie, Warszawa 2009. 

- Garton Ash T., Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, Londyn 1990. 



- Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, przeł. J. Kłoczowski, Lublin 1994. 

- Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. I–II, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000. 

- Hobsbawm E., Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, 

Warszawa 2012. 

- Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009. 

- Smith A.D., Etniczne źródła narodów, Kraków 2009. 

- Snyder T., Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, przeł. M. 

Pietrzak-Merta, Sejny 2006. 

- Snyder T., Skrawione ziemie. Europa między Hitlerem i Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, 

Warszawa 2011 [lub wyd. 2: Warszawa 2015].  

- Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992. 

 

II. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za 

granicą 

 

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej 

Rozmowa kwalifikacyjna określana w skali od 0 do 100 punktów, a jej wynik 

mnożony przez 2,3. 

 




