Wydział Teologiczny
Rok akademicki 2019/2020

Załącznik nr 13

Kryterium — zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Kierunek studiów:

v Nauki o rodzinie
Forma studiów:

stacjonarne

Poziom kształcenia:

oraz

niestacjonarne

studia pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Jeżeli kandydat zdawał egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę brany
będzie wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Średnia ocen z języka polskiego (część pisemna i ustna) z egzaminu dojrzałości zgodnie ze skalą:
Matura do 1991 roku
5 – 100%
4 – 70%
3 – 30%

Matura po 1991 roku
6 – 100%
5 – 90%
4 – 75%
3 – 50%
2 – 30%
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Kierunek studiów:

v Nauki o rodzinie
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia drugiego stopnia

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:
• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych uwarunkowań
funkcjonowania rodziny;
• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu psychologicznych uwarunkowań
funkcjonowania rodziny;
• ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych
problemów.
O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych na
kierunkach przyporządkowanych do obszaru: nauk humanistycznych lub nauk społecznych lub
nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.
O kolejności na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów wyższych.
Średnia ocen ze studiów przeliczana jest na punkty według tabeli:
Przeliczenie średniej ocen na punkty
wg skali ocen 1 ÷ 6
wg skali ocen 2 ÷ 5
średnia
punkty
średnia
punkty
5,76 – 6,00
100
4,76 – 5,00
100
5,51 – 5,75
95
4,51 – 4,75
95
5,26 – 5,50
90
4,26 – 4,50
90
5,01 – 5,25
85
4,01 – 4,25
85
4,76 – 5,00
80
3,76 – 4,00
80
4,51 – 4,75
75
3,51 – 3,75
75
4,26 – 4,50
70
3,26 – 3,50
70
4,01 – 4,25
65
3,01 – 3,25
65
3,76 – 4,00
60
3,00
60
3,51 – 3,75
55
poniżej
0
3,26 – 3,50
50
3,01 – 3,25
45
3,00
40
poniżej
0
Absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku: nauki o rodzinie liczba uzyskanych
punktów zostaje pomnożona x 1,2.
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Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ,
należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen
ze studiów wyższych.
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Kierunek studiów:

v Teologia
Specjalność: teologia pastoralna
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne
studia jednolite magisterskie

Od kandydata wymagana jest akceptacja katolickiego charakteru studiów oraz zasad moralności
chrześcijańskiej.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ kwalifikacja
obejmuje wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka polskiego oraz rozmowę
kwalifikacyjną.
1) Wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka polskiego:
• Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli kandydat zdawał
egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.
Wynik zostaje przeliczony na ocenę zgodnie ze skalą:
Punkty (w %)
Ocena
91 ÷ 100
6
71 ÷ 90
5
51 ÷ 70
4
30 ÷ 50
3
• Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Średnia ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości (ocena celująca
liczona jest jako „5”).
2) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej:
• podstawowych wiadomości z zakresu religii,
• motywacji wyboru studiów teologicznych.
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali ocen od 2 do 5. Ocena
pozytywna: 3; 3,5; 4; 4,5; 5, ocena negatywna: 2.
Ocena negatywna „2” skutkuje nieprzyjęciem kandydata na ww. kierunek studiów.
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ocen z pkt. 1) i pkt. 2).
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Kierunek studiów:

v Teologia
Forma studiów:
Poziom kształcenia:

stacjonarne

oraz

niestacjonarne

studia jednolite magisterskie

Od kandydata wymagana jest akceptacja katolickiego charakteru studiów oraz zasad moralności
chrześcijańskiej.
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ kwalifikacja
obejmuje wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka polskiego oraz rozmowę
kwalifikacyjną.
1) Wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości z języka polskiego:
• Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
Wynik uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego. Jeżeli kandydat zdawał
egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to pod uwagę brany będzie
wynik korzystniejszy.
Wynik zostaje przeliczony na ocenę zgodnie ze skalą:
Punkty (w %)
Ocena
91 ÷ 100
6
71 ÷ 90
5
51 ÷ 70
4
30 ÷ 50
3
• Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Średnia ocen z części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości (ocena celująca
liczona jest jako „5”).
2) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej:
§ podstawowych wiadomości z zakresu religii,
§ motywacji wyboru studiów teologicznych.
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana będzie w skali ocen od 2 do 5. Ocena
pozytywna: 3; 3,5; 4; 4,5; 5, ocena negatywna: 2.
Ocena negatywna „2” skutkuje nieprzyjęciem kandydata na ww. kierunek studiów.
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ocen z pkt. 1) i pkt. 2).
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