Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok akademicki 2018/2019

Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 3 do uchwały nr 110
Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r.

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
Kierunek studiów:

v Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna
wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.
W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie
podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy
wynik.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały rekrutacyjnej
Senatu UŚ.
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Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 3

Kierunek studiów:

v Etnologia i antropologia kulturowa
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych (I stopnia,
II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia
ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch
składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen
z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

(Uwaga:
Dana specjalność w ramach kierunku będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).
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Załącznik nr 3

Kierunek studiów:

v Pedagogika
v Oligofrenopedagogika z arteterapią
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna
wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.
W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie
podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy
wynik.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały rekrutacyjnej
Senatu UŚ.
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Załącznik nr 3

Kierunek studiów:

v Pedagogika
v Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie
nauk humanistycznych lub społecznych.
Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia
ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch
składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu
studiów, wg zasady:
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na kierunku pedagogika w zakresie specjalności
nauczycielskiej, a którzy na ukończonych studiach wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia
nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe.
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Kierunek studiów:

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

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Studia w języku angielskim.
Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie
nauk humanistycznych lub społecznych.
Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów — ocena na dyplomie oraz średnia ocen
z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Dodatkowym
wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch
składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu
studiów, wg zasady:
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na ww. specjalności, a którzy na ukończonych studiach
wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice
programowe.

5

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok akademicki 2018/2019

Kryterium — zakres kwalifikacji

Załącznik nr 3

Kierunek studiów:

v Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje — konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowę
kwalifikacyjną.
Etap I — Konkurs świadectw dojrzałości:
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna wyników przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym
w części pisemnej.
W przypadku kandydatów legitymujących się wynikiem egzaminu maturalnego zarówno na poziomie
podstawowym jak i rozszerzonym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany będzie korzystniejszy
wynik.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim — określonych w § 13 ust. 2. Uchwały rekrutacyjnej
Senatu UŚ.

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 może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.
Rozmowa oceniana jest punktowo: od 1 do 100 punktów.
Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 40 punktów.
Wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób: W = Śr + Rk
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata;
Śr — średnia wyników z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości;
Rk — punkty z rozmowy kwalifikacyjnej.
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Kierunek studiów:

v Edukacja kulturalna — pod warunkiem uzyskania zgody
MNiSW.
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych
w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.
Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia
ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.
Etap I:
Średnia ocen uzyskana z dwóch składowych: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych i
średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga =50%

Waga = 50%

Etap II:
Rozmowa kwalifikacyjna
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 może odwołać się do przedłożonej dokumentacji.
Rozmowa oceniana jest punktowo: od 1 do 10 punktów.
Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 4 punkty.
Wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób: W = Śr + Rk
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata;
Śr — średnia wyników, uzyskana z ww. dwóch składowych;
Rk — punkty z rozmowy kwalifikacyjnej.
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Kierunek studiów:

v E-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
— pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW.
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych: I stopnia,
II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Kwalifikacja na podstawie: średniej ocen uzyskanej z dwóch składowych: oceny na dyplomie
ukończenia studiów wyższych i średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:
Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50%
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