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Profil absolwenta BWST

1. Absolwent teologii EWST zręalizował program studiów na kieruŃu teologia o profilu
praktycznym. Nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakręsu biblistyki,
teologii systematycznej, praktycznej oraz zdobył doświadczęnie zawodowe. W procesie
edukacji studentów kŁadzie się szczególny nacisk na: a) formację intelektualną, b) rozwój
osobisty oruz a) zaangużowanie praktycznę rcalizowane w ramach praktyk odbywanych poza
uczelnią.

a) Program studiów EWST ma na celu intelęktualną formację studentów. Na pierwsze dwa lata
studiów składają się w duzej mięrze przedmioty o charakterze propedeutycznym,
przygotowujące do studiów na kolejnych latach, w trakcie których pogłębiana jest wiedza w
zakresie biblistyki, teologii systematycznej oraz teologii praktycznej oraz pogłębiane jest
doświadczenie zawodowe. Przedmioty fakultatywne umozliwiają studentom poszerzenie ich
zainteresowań, szczególnie w zakresie ptaktycznęgo przygotowania do zawodu.

b) EWST ttoszczy się o rozwój osobisty studenta, rozumiany takze jako dojrzałość konfesyjna,
ękumeniczna i społeczna. W czasię studiów studenci biorą udziŃ we wspólnych
nabozeństwach, międzywyznaniowych spotkaniach oraz konsultacjach z wykładowcami i
doradcami personalnymi.

c) W ramach odbywanych praktykpozauczelnią studęnci rca|izująokreślone zadania, których
nadrzędnym celem jest zastosowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
zdobytych w czasie studiów oraz przygotowanię do pracy na rzecz kościołów, wspólnot,
organizacji religijnych i społecznych. EWST promuje ekumęniczne i społeczne zaangażowanie
studentów. Studenci i absolwenci EWST współtworzą i wspieraj ą różne akcje charytatywne,
przedsięwzięcia ekumeniczne, działaniainstytucji kościelnych oraz organizacji pozarządovłych
zarówno na tęrenię kraju, jaki za granicą.

2. Profil absolwenta EWST okręśla misja uczelni, z której wynikają nadrzędne cele procesu
edukacji studentów. Modelowy absolwęnt EWST:
a) wykazuj e dojrzałość konfesyjną;

b) wspiera rozwój ekumenizmu w Polscę;

c) rozumie różnę tradycje światopoglądowe współczesnego świata i nawiązuję z nimi
konstruktywny dialog;
d) włącza się w różnorodną działalność społeczną;

e) posiada wiedzę oraz doświadczęnię praktyczne umozliwiające pracę w instytucjach
kościelnych i społecznych;

f) moze podjąć studia magisterskie.
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