Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok akademicki 2017/2018

Załącznik nr 3

Kryterium — zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
Kierunek studiów:

v Etnologia
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

W przypadku uzyskania przez Wydział zgody MNiSW na uruchomienie kierunku: etnologia
i antropologia kulturowa (studia stacjonarne pierwszego stopnia), kierunek: etnologia, na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia zostanie wycofany z niniejszej
uchwały.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego.
Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom podstawowy

waga = 35%

waga = 15%

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy
waga = 20%

Wybrany (jeden)
przedmiot
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 30%

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

poziom podstawowy

albo rozszerzony

albo rozszerzony

Wybrany (jeden)
przedmiot

Wybrany drugi
przedmiot

poziom podstawowy

(inny niż wybrany
wcześniej )

albo rozszerzony

poziom podstawowy
albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieje wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
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Kierunek studiów:

v Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Wydział podjął działania zmierzające do otwarcia ww. kierunku studiów. Nabór zostanie
uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego.
Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom podstawowy

waga = 35%

waga = 15%

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy
waga = 20%

Wybrany (jeden)
przedmiot
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 30%

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

poziom podstawowy

albo rozszerzony

albo rozszerzony

Wybrany (jeden)
przedmiot

Wybrany drugi
przedmiot

poziom podstawowy

(inny niż wybrany
wcześniej )

albo rozszerzony

poziom podstawowy
albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieje wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
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Kierunek studiów:

v Etnologia
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

W przypadku uzyskania przez Wydział zgody MNiSW na uruchomienie kierunku: etnologia
i antropologia kulturowa (studia stacjonarne drugiego stopnia), kierunek: etnologia, na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia zostanie wycofany z niniejszej uchwały.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• zna elementarną terminologię, używaną w etnologii i antropologii kulturowej;
• ma wiedzę o miejscu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk społecznych
i humanistycznych;
• potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej do
analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-kulturowych,
• potrafi przygotować i przeprowadzić prosty proces badawczy w oparciu o samodzielnie
skonstruowane narzędzia badawcze;
• docenia znaczenie etnologii i antropologii kulturowej w indywidualnym projektowaniu działań
zawodowych.
Weryfikacja oczekiwanych efektów kształcenia kandydata na studia drugiego stopnia następuje na
podstawie analizy efektów kształcenia zrealizowanych na studiach wyższych.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie
nauk humanistycznych lub społecznych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %
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Kierunek studiów:

v Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Wydział podjął działania zmierzające do otwarcia ww. kierunku studiów. Nabór zostanie
uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• zna elementarną terminologię, używaną w etnologii i antropologii kulturowej;
• ma wiedzę o miejscu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk społecznych
i humanistycznych;
• potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej do
analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-kulturowych,
• potrafi przygotować i przeprowadzić prosty proces badawczy w oparciu o samodzielnie
skonstruowane narzędzia badawcze;
• docenia znaczenie etnologii i antropologii kulturowej w indywidualnym projektowaniu działań
zawodowych.
Weryfikacja oczekiwanych efektów kształcenia kandydata na studia drugiego stopnia następuje na
podstawie analizy efektów kształcenia zrealizowanych na studiach wyższych.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie
nauk humanistycznych lub społecznych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

4

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok akademicki 2017/2018

Załącznik nr 3

Kryterium — zakres kwalifikacji

Kierunek studiów:

v Pedagogika
v Oligofrenopedagogika z arteterapią
v Terapia zajęciowa — pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego.
Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom podstawowy

waga = 35%

waga = 15%

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy
waga = 20%

Wybrany (jeden)
przedmiot
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 30%

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

poziom podstawowy

albo rozszerzony

albo rozszerzony

Wybrany (jeden)
przedmiot

Wybrany drugi
przedmiot

poziom podstawowy

(inny niż wybrany
wcześniej )

albo rozszerzony

poziom podstawowy
albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieje wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
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Kierunek studiów:

v Pedagogika
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Studia II stopnia na kierunku pedagogika są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia
studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika ze
specjalnością: nauczycielską.
Uczestnikami studiów mogą być również kandydaci z innym niż wymienione wyżej wykształceniem
wyższym zawodowym (licencjackim) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Dla tych
kandydatów przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować
jako płatną usługę edukacyjną.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• powinien znać podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki jako nauki lub w zakresie dziedziny,
którą ukończył na studiach licencjackich;
• posiadać wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
• potrafić obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej
i humanistycznej;
• posiadać umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
• potrafić rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
Kandydat planujący podjęcie studiów na kierunku pedagogika o specjalnościach nauczycielskich
powinien posiadać zrealizowane na studiach pierwszego stopnia efekty kształcenia nauczycielskiego.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %
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Kierunek studiów:

v Pedagogy (Pedagogika)
Specialisation: (Specjalność:)
Ø Resocialization with Intercultural Education (resocjalizacja
z edukacją międzykulturową)
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Studia w języku angielskim.
Studia II stopnia na kierunku pedagogika są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia
studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika ze
specjalnością: nauczycielską.
Uczestnikami studiów mogą być również kandydaci z innym niż wymienione wyżej wykształceniem
wyższym zawodowym (licencjackim) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Dla tych
kandydatów przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować
jako płatną usługę edukacyjną. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość
języka angielskiego na poziomie B2.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• powinien znać podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki jako nauki lub w zakresie dziedziny,
którą ukończył na studiach licencjackich;
• posiadać wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
• potrafić obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej
i humanistycznej;
• posiadać umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
• potrafić rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych;
• znać język angielski na poziomie B2.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Kandydat planujący podjęcie studiów na kierunku pedagogika o specjalnościach nauczycielskich
powinien posiadać zrealizowane na studiach pierwszego stopnia efekty kształcenia nauczycielskiego.
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Kierunek studiów:

v Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych na
kierunkach: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z arteterapią, oraz pedagogika.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne
niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
• w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki z arteterapią, pedagogiki;
• posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
• potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej i
humanistycznej;
• posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
• potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych:
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga =50%

Waga = 50%
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Kierunek studiów:

v Animacja społeczno-kulturalna z edukacją
kulturalną
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Etap I — Konkurs świadectw dojrzałości:
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego.
Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

Matematyka

poziom podstawowy

poziom podstawowy

waga = 35%

waga = 15%

Język obcy
nowożytny
poziom podstawowy
waga = 20%

Wybrany (jeden)
przedmiot
poziom podstawowy
albo rozszerzony*)
waga = 30%

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

poziom podstawowy

albo rozszerzony

albo rozszerzony

Wybrany (jeden)
przedmiot

Wybrany drugi
przedmiot

poziom podstawowy

(inny niż wybrany
wcześniej )

albo rozszerzony

poziom podstawowy
albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
Jeżeli na świadectwie maturalnym widnieje wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
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Etap II — Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów.
Rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą
realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji,
instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.
Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe lub
indywidualne zaangażowania w działalności społecznej i kulturalnej. Mogą być związane z pracą
szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych,
pomocowych, związkowych, itd.
Podczas rozmowy, kandydat można odwołać się do przedłożonej dokumentacji.
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej: skala od 1 do 10 punktów (100%).
Ocena pozytywna rozmowy kwalifikacyjnej: od 4 do 10 punktów (od 40% ÷ 100%).
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Kierunek studiów:

v Animacja i mediacja kulturalna — pod warunkiem
uzyskania zgody MNiSW.
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych na
kierunku: animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną oraz na innych kierunkach studiów
z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Kwalifikacja obejmuje dwa etapy:
Etap I:
Średnia ocen — na dyplomie ukończenia studiów oraz z przebiegu studiów wyższych.
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga =50%

Waga = 50%

Etap II:
Rozmowa kwalifikacyjna
1. Rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z
kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji,
organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub
kulturalnych.
Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe
lub indywidualne zaangażowania w działalności społecznej i kulturalnej. Mogą być związane z pracą
szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych,
pomocowych, związkowych, itd.
2. Podczas rozmowy, kandydat powinien określić dziedzinę/dziedziny swoich zainteresowań
kulturalnych (zilustrować przykładami). Kandydat może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej: skala od 1 do 10 punktów (100%).
Ocena pozytywna rozmowy kwalifikacyjnej: od 4 do 10 punktów (od 40% ÷ 100%).
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