
INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 

REKRUTACJA NA STUDIA  

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą 

maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą 



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 2021/2022 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” –

odwilż̇ 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.  
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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 na kierunku Filologia ‒ 

specjalność filologia rosyjska w roku akademickim 2021/2022 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 
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA CHORWACKA 

Z JĘZYKIEM SERBSKIM – 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 chorwacka z językiem serbskim w roku 

akademickim 2021/2022  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 – i  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.  
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nowoczesnej Europie, Poznań 2012. Waldenberg M., Kwestie 
narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1992.
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ‒ FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z  

JĘZYKIEM ANGIELSKIM, UKRAINISTYKA – 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 kierunkach 

Filologia ukraińska z językiem angielskim, ukrainistyka w roku 

akademickim 2021/2022 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 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” –

odwilż 1956 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.  
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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 
ukraińska  językiem angielskim, ukrainistyka w roku akademickim 
2021/2022 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 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. 




