WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Teologia specjalność kapłańska

h)

- profil ogólnoakademicki

Tryb I
1) Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej
na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom
rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15.
2) Egzamin ustny obejmujący:
a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)
b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez
komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI –
Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium;
znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce,
zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność
apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).
Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz
części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.

Tryb II
1) Uwzględniany jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego zdawanego w części pisemnej
przeliczony na punkty zgodnie z zasadą podaną w § 23 Części ogólnej Uchwały, który jest
przemnażany przez wagę: 0,15.
2) Egzamin ustny obejmujący:
a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)
b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez
komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI –
Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium;
znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce,
zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność
apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).
Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz
części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.
Koniecznym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna opinia co do przyjęcia kandydata przez jedno
z seminariów duchownych funkcjonujących w ramach Wydziału.
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2. Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna

e)

- profil ogólnoakademicki

Tryb I
1) Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej
na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom
rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15.
2) Egzamin ustny obejmujący:
a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)
b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez
komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI –
Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium;
znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce,
zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność
apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).
Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz
części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.

Tryb II
1) Uwzględniany jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego zdawanego w części pisemnej
przeliczony na punkty zgodnie z zasadą podaną w § 23 Części ogólnej Uchwały, który jest
przemnażany przez wagę: 0,15.
2) Egzamin ustny obejmujący:
a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)
b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez
komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI –
Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium;
znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce,
zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność
apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).
Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz
części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.
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3. Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Dialog i doradztwo społeczne

a)

- profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego
Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 4) 5)
konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot
j. polski
biologia
filozofia
historia
informatyka
j. łaciński i kultura
antyczna
j. obcy nowożytny
matematyka
wiedza o
społeczeństwie

poziom

waga

podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony
podstawowy
lub
rozszerzony

0,2

uwaga

0,4

przedmiot

waga

j. polski

0,4

biologia

0,3

historia

0,3

informatyka

0,3

j. łaciński

0,3

j. obcy nowożytny

0,3

matematyka

0,3

wiedza o
społeczeństwie

0,3

uwaga

0,15
0,3
0,15
0,3
0,15
0,3
0,15
0,3

trzy do
wyboru z
dziewięciu

0,15
0,3
0,15
0,3

trzy do
wyboru z
ośmiu

0,15
0,3
0,15
0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma
wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi
przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali
punktowej: 0-100.
Po ukończeniu pierwszego semestru studiów student wybiera jedną z następujących specjalności:
- nauki o rodzinie,
- mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego.

4. Studia stacjonarne drugiego stopnia
Dialog i doradztwo społeczne

c)

- profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów studiów
wyższych kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych i humanistycznych
Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.
Osoby przyjęte na studia, które nie będą absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku dialog i doradztwo
społeczne, będą zobowiązane do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w wymiarze maksymalnie 240
godzin zajęć rozłożonych na cztery semestry.
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5. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna

e) g)

- profil ogólnoakademicki

Tryb I
1) Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej
na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom
rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15.
2) Egzamin ustny obejmujący:
a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)
b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez
komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI –
Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium;
znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce,
zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność
apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).
Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz
części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.

Tryb II
1) Uwzględniany jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego zdawanego w części pisemnej
przeliczony na punkty zgodnie z zasadą podaną w § 23 Części ogólnej Uchwały, który jest
przemnażany przez wagę: 0,15.
2) Egzamin ustny obejmujący:
a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki
religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)
b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez
komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI –
Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium;
znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce,
zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność
apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).
Pozytywne zaliczenie egzaminu ustnego to uzyskanie z części a) i b) łącznie co najmniej 30 punktów.
Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów uzyskanych z części 1) oraz
części 2a) i 2b). Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0 -100.
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Objaśnienie stosowanych przypisów:

5)

Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej lub ustnej. Uwzględnia się wynik
z części najkorzystniejszej dla kandydata.
Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki
z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu
korzystniejszego dla kandydata.
Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest
w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin
pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.
Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.
Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.
Jednolite studia magisterskie (6-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

1)
2)

3)
4)
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