
Nie tylko dla miłośników 
kultury Skandynawii,  
ale też dla wszystkich 
zafascynowanych 
skandynawskim  
modelem biznesu!
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Dlaczego Skandynawistyka w WSE? 

Wybierz Skandynawistykę 
w Wyższej Szkole Europejskiej 
i studiuj kierunek, którego 
nie znajdziesz na żadnej innej 
krakowskiej uczelni! 

Nauczysz się władać językiem 
szwedzkim lub norweskim i wej- 
dziesz w świat biznesu w prawdzi-
wie nordyckim stylu. Gruntowna 
wiedza o krajach skandynawskich 
pozwoli Ci szybko odnaleźć się 
w środowisku międzynarodowym. 
Będziesz doskonale przygotowany/a  
do zarządzania zespołem oraz 
nawiązywania relacji biznesowych 
z klientami zagranicznymi. 

Chcesz rozwijać swoje pasje 
i dzielić się wiedzą z innymi? 
Skandynawistyczne Koło Naukowe 
NORDEN czeka właśnie na Ciebie!



Twoje przyszłe  
miejsca pracy:

międzynarodowe firmy  
i przedsiębiorstwa

biura tłumaczeń 

szkoły języków obcych

korporacje

centra outsourcingowe

organizacje medialne

firmy reklamowe

instytucje kultury –  
np. Konsulat Norwegii

Ścieżki kształcenia w ramach kierunku:

język polski p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

język obcy nowożytny p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

wybrany przedmiot: j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura 
antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej,  
j. regionalny, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie,  
historia sztuki, historia muzyki

p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, 
uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.

Zasady rekrutacji na kierunek  
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Aplikacja na wybrany kierunek to tylko 5 prostych kroków:

 zdobędziesz kompleksową wiedzę  
na temat systemów prawnych i politycznych,  
kultury i historii Szwecji

 poznasz słownictwo specjalistyczne  
w zakresie języka biznesu oraz tłumaczeń

 nauczysz się radzić sobie z różnicami 
międzykulturowymi, również w kontaktach 
biznesowych

 zdobędziesz umiejętności  niezbędne  
do zdania egzaminu państwowego z języka 
szwedzkiego SWEDEX

 dowiesz się, jak funkcjonuje współczesne 
społeczeństwo norweskie, ze szczególnym 
uwzględnieniem życia codziennego, literatury 
i kultury Norwegów

 poznasz słownictwo specjalistyczne w zakresie 
języka biznesu oraz tłumaczeń 

 nauczysz się tłumaczyć teksty specjalistyczne 
oraz poznasz niezbędną terminologię 
(tłumaczenia marketingowe, prawnicze, 
biznesowe, turystyczne, literackie, medyczne, 
informatyczne)

 zdobędziesz umiejętności niezbędne do zdania 
egzaminu państwowego z języka norweskiego 
Bergenstesten

Język szwedzkiJęzyk norweski

(studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)

Wybierz 
kierunek 
studiów

Wypełnij 
formularz 
zgłoszeniowy  
dostępny  
on-line

Wnieś 
wymagane 
opłaty i złóż 
dokumenty

1 2 3 4 5
Sprawdź 
wyniki  
rekrutacji

Podpisz 
umowę  
i rozpocznij 
wyjątkowe 
studia

od 1 kwietnia
do 31 lipca

Specjalności zostaną uruchomione w zależności 
od liczby zainteresowanych kandydatów.

Trolltunga w ujęciu studentek WSE podczas pobytu na wyjeżdzie 
Erasmus+ w Norwegii.
Zdj. Paulina Stawiarz, Joanna Stós

Pamiętaj, że...

Uwaga!
We wrześniu możliwość uruchomienia II tury rekrutacji.

(studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym,  
punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci,  
którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego,  
których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę  
znajdują się na stronie www.wse.krakow.pl w zakładce Rekrutacja krok po kroku.



WSE z wielką energią i zamiłowaniem przekazuje studentom  
wiedzę praktyczną, a wszystko to dzieje się w przekochanej atmosferze.  
Uśmiech nie schodzi z twarzy kiedy wkracza się w mury uczelni!

Sylwia

studentka na kierunku  
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

www.wse.krakow.pl

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

rekrutacja@wse.krakow.pl


