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SZKOŁY PARTNERSKIE 

VI EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

 

 

Prezentujemy wykaz uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych 
przypadkach także finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania 
rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki. 

 
Warszawska Szkoła Filmowa – Warszawska Szkoła Filmowa – Nagroda specjalna dla laureata 1. 
miejsca w postaci bezpłatnego(opłata rekrutacyjna wraz z czesnym za rok nauki wynoszą 2 zł) 
pierwszego roku nauki w WSF na dowolnej specjalności na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim. 
Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych przez WSF  
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – laureaci   
Wydział Nauk Społecznych 
kierunki: Bezpieczeństwo narodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Stosunki 
międzynarodowe 
 
Szkoła Filmowa w Łodzi – Nagroda dla dwojga laureatów w postaci zwolnienia z I etapu 
postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Organizacji Sztuki 
Filmowej. A zatem osoba, która otrzyma tę nagrodę, będzie podchodzić od razu do II etapu 
rekrutacji. Nabór na te miejsca zostanie przeprowadzony przez organizatora Olimpiady po ogłoszeniu 
wyników III etapu. 
 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – laureaci   
Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów  
kierunek: Filmoznawstwo i kultura mediów 
 
Uniwersytet Gdański – laureaci i finaliści 
Wydział Filologiczny 
kierunek: Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 
 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – trzech laureatów (nabór na te miejsca zostanie 
przeprowadzony przez organizatora Olimpiady po ogłoszeniu wyników III etapu.) 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
kierunek: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – laureaci i finaliści 
Wydział Teologiczny 
kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  
 
Wydział Nauk Humanistycznych  
kierunki: Kulturoznawstwo, Muzeologia, Filologia Polska, Filologia – specjalności: Filologia klasyczna  
i Filologia włoska 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – laureaci i finaliści  
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa  
kierunki: Filologia polska, Kulturoznawstwo, Socjologia 
 
Uniwersytet Łódzki – laureaci i finaliści  
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Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  
Wszystkie kierunki 
 
Wydział Filologiczny  
Kierunki: Filologia hiszpańska z językiem angielskim, Filologia rosyjska, Filologia słowiańska, 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczne, Dziennikarstwo międzynarodowe, Informacja w środowisku 
cyfrowym, Filmoznawstwo, Kulturoznawstwo 
 
Wydział Nauk Geograficznych  
Wszystkie kierunki 
 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych  
Wszystkie kierunki 
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – laureaci i finaliści 
Wydział Humanistyczny  
kierunek: Kulturoznawstwo, Historia  
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – laureaci i finaliści 
Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem psychologii, weterynarii oraz kierunków, na których 
obowiązuje egzamin wstępny.  
Na kierunkach artystycznych prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych, na których obowiązuje 
egzamin wstępny laureaci i finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów z konkursu świadectw 
dojrzałości. 
 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – laureaci i finaliści 
Instytut Filologii Polskiej  
kierunki: Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, Filologia polska 
 
Uniwersytet Rzeszowski – laureaci i finaliści 
Instytut Filozofii 
kierunek: Filozofia 
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego – jeden laureat (nabór na te miejsce zostanie 
przeprowadzony przez organizatora Olimpiady po ogłoszeniu wyników III etapu.); kierunek: 
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
  
Wydział Prawa i Administracji – laureaci i finaliści 
kierunki: Administracja, Prawo, Przedsiębiorczość 
 
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji – laureaci i finaliści 
kierunek: Etnologia i antropologia kulturowa 
 
Wydział Humanistyczny – laureaci i finaliści 
kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa, Kulturoznawstwo, Kultury mediów 
 
Wydział Teologiczny – laureaci i finaliści 
kierunek: Nauki o rodzinie, Teologia specjalność: teologia pastoralna (uprawnienie to dotyczy 
kandydatów, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego 
lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej), Teologia 
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Wydział Nauk Społecznych – laureaci i finaliści 
kierunek: Socjologia 
 
Indywidualne studia między obszarowe – laureaci 
 
Uniwersytet w Białymstoku – laureaci i finaliści 
Instytut Studiów Kulturowych 
kierunek: Kulturoznawstwo 
 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Kultury Polskiej – laureaci 
kierunek: Kulturoznawstwo – Wiedza o kulturze (studia stacjonarne) 
 
Katedra Białorutenistyki – laureaci 
kierunek: Filologia białoruska z językiem angielskim (studia stacjonarne) 
 
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej – laureaci 
kierunek: Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (studia stacjonarne) 
 
Katedra Ukrainistyki – laureaci i finaliści 
kierunek: Ukrainistyka z językiem angielskim (studia stacjonarne) 
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – laureaci i finaliści 
kierunek: Praca socjalna (studia stacjonarne) 
kierunek: Profilaktyka społeczna i resocjalizacji (studia stacjonarne, niestacjonarne) 
 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych – laureaci 
- kierunek: Socjologia stosowana i antropologia społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 
 
Zasady przyjmowania 
 
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez 
uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku na 
rok mogą one ulegać zmianie, dlatego uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają egzaminu 
maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł laureata lub finalisty, zobowiązani są do 
samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia. 
 


