
Język angielski to  
nie tylko klucz do kariery,  
ale też szansa na 
przełamanie barier 
kulturowych i swobodne 
poznawanie świata!

Dlaczego Filologia w WSE? 

Filologia angielska w Wyższej 
Szkole Europejskiej otworzy  
przed Tobą drzwi do pracy 
w wymarzonym zawodzie. 

Doskonale opanujesz nie tylko 
język angielski ogólny, ale 
również język specjalistyczny, 
niezbędny np. na polu tłumaczeń. 

Rozwiniesz kompetencje 
i umiejętności kluczowe  
w pracy w międzykulturowym 
środowisku biznesowym oraz 
zawodzie tłumacza. 

Weźmiesz udział w zajęciach 
z najlepszymi lektorami  
i językoznawcami, którzy oprócz 
wiedzy językowej przekażą Ci 
tajniki pracy w firmach i insty-
tucjach międzynarodowych. 
Podejmij wyzwanie i otwórz się  
na świat!
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Twoje przyszłe  
miejsca pracy:

firmy i organizacje 
międzynarodowe

biura tłumaczeń

przedsiębiorstwa

spółki i urzędy

instytucje, organy 
i agencje Unii Europejskiej

instytucje kulturalne

media

instytucje administracji 
państwowej, samorządu 
terytorialnego

Ścieżki kształcenia w ramach kierunku:

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów  
I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Zasady rekrutacji na kierunek  
Filologia – filologia angielska

15 kwietnia 30 września31 lipca

Rekrutacja na rok 
akademicki 2021/2022 
studia I i II stopnia

W ramach wolnych miejsc 
dodatkowa tura rekrutacji  
na rok akademicki 2021/2022 
studia I i II stopnia

9 sierpnia 

Ogłoszenie  
wyników rekrutacji

10 sierpnia

Kalendarz rekrutacyjny:

2021

Ukończony kierunek studiów licencjackich:

filologia angielska 
lub kierunki pokrewne inny kierunek studiów

Średnia z toku studiów licencjackich nie 
mniejsza niż 3,5 lub ocena na dyplomie nie 
mniejsza niż 3,5.

W przypadku niespełnienia kryteriów 
dotyczących wymogu średniej decyduje 
rozmowa kwalifikacyjna.

Posiadanie następującego certyfikatu:

 CAE z oceną co najmniej B;

 CPE z oceną co najmniej C;

 IELTS z oceną co najmniej 5;

 TOEIC z oceną minimum 880;

 TELC z oceną minimum C1.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na 
studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 specjalistyczne kursy (np. negocjacje 
międzykulturowe, komunikacja w biznesie) 
przygotują Cię do zarządzania oraz 
negocjacji w środowisku wielokulturowym

 poszerzysz kompetencje miękkie (pozwalające 
na skuteczną pracę w zespole), oraz rozwiniesz 
kompetencje międzykulturowe (pozwalające 
umiejętnie komunikować się z innymi kulturami)

 możesz spędzić nawet 12 miesięcy na jednej 
z partnerskich uczelni, rozwijając swoje 
umiejętności w międzynarodowym zespole –  
czekają na Ciebie m.in. Reggio nell’Emilia 
(Włochy) oraz Bragança (Portugalia)

Komunikacja  
międzykulturowa w biznesie

(studia niestacjonarne zaoczne)

Tłumaczenia specjalistyczne

(studia niestacjonarne zaoczne)

 poznasz obsługę najlepszych programów 
wspomagających tłumaczenie – Wordfast  
oraz SDL Trados

 będziesz się uczyć w specjalistycznym 
laboratorium do tłumaczeń symultanicznych

 otrzymasz ponad 260 godzin 
w ramach przedmiotów ściśle związanych 
z tłumaczeniem

 możesz spędzić nawet 12 miesięcy na jednej 
z partnerskich uczelni – czekają na Ciebie  
m.in. Barcelona (Hiszpania), Nottingham  
(Wielka Brytania) oraz Marburg (Niemcy)

Kandydatom, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż filologia angielska, zostaną wyznaczone 
maksymalnie 3 różnice programowe do uzupełnienia w trakcie I roku studiów II stopnia.

Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 
w Zamościu przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Specjalności zostaną uruchomione w zależności od liczby zainteresowanych kandydatów.
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www.wse.krakow.pl

al. Jana Pawła II 39A   |   31-864 Kraków
tel. 12 683 24 04, 07

rekrutacja@wse.krakow.pl

Studia magisterskie w WSE są dla mnie świetnym uzupełnieniem 
wiedzy z licencjatu. Co ważne, wykładowcy zawsze chętnie odpowiadają  
na moje pytania, a niekiedy mam ich dużo!

Asia

studentka na kierunku  
Filologia – specjalność: filologia angielska


