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UCHWAŁA
Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

nrżl04l20ż1
z dnia 14 kwietnia ż021r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na rok akademicki żOż2lżOż3

Dzińając na podstawie art.70 ust. 1 w związkuzart.ż8 ust. 1 pkt 10 ustawy zdnia2O lipca 2018 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i § 15 rozporządzeniaMinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego
zdnia28 września 2018 roku w sprawie studiów, Sęnat Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
uchwala, co następuje:
§

1.

Ustala się następujące warunki rekrutacji na sfudia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na
rok akademicki2OLżl2\23 na kierunek teologia:

1) warunkiem przyjęciana

studia na kierunku teologia jest posiadanie przezkandydata świadec-

twa dojrzałościlub świadectwa dojrzałościizaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

z

poszczególnych przedmiotów, świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczlpospolitej
Polskiej za dokumęnt uprawniający do ubiegania się o przyjęcię na studia albo innego dokumentu wskazanego w art.69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce oraz odbycie

rozmowy kwalifikacyjnej, której skutkiem będzie pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej
o predyspozycjach kandydata do podjęcia studiów teologicznych,
ż) nie ustala się dodatkowych wymagań w zakresie wyników egzaminu maturalnego, jak też nie
przeprowad za się egzaminu wstępnego.

§2

l.

Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóżniej na dwa
dni przed wznaęzoną datąrozmowy kwalifikacyjnej przygotować dokumenty rekutacyjne, tj.
wypełnió arkusz Ęestracyjny (ankietę osobową) dostępny na stronie intemetowej

hĘs://www.ewst.pl/rekrutacja/uchwaly-i-zarzadzenia/, wg wzoru stanowiącego zŃączniknr l
do niniejszej uchwały, załączyćfotografię cyfrową (wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymiptzy wydawaniu dowodów osobistych) oraz skan świadectwa dojrzałościalbo innego dokumentu stanowiącego podstawę przyjęciana studia, wskazanego w § 1 pkt 1).
2,

Jeślikandydat jest osobą niepełnosprawną i uczelnia powinna uwzględnió jego szczegÓlne
potrzeby w zakresie odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i warunków studiowania, kandydat
powinien ptzekazać stosowną informację przy wypełnianiu dokumęntów rekrutacyjnych,
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Oryginał świadectwa dojrzałościalbo innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia kandydat powinien okazać w dziękanacie w terminie do pięciu dni roboczych od
daty rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownik dziekanatu sporządzi z niego kopię do teczki akt oso-

bowych studenta i poświadczy jąza zgodnośó z oryginńem,

§3.
pracowników
administracyjnych do udzielania kandydatom informacji oraz pomocy
Zobowiązule się
przy przygotowaniu dokumęntów rekrutacyjnych.
§4.

1. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 1 lipca do 3L paździemikażO2żroku.
ż. Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronię internetowej
3.

4.

5.

uczelni

do dnia 30 kwietnia żOż2 roku.

O przeprowadzeniu ewentualnej rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów,którzy ubiegali się
oprzyjęcie na studia na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których
wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania lub w innych szczególnychprzypadkach, decyduje Rektor Uczelni.
Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywaó się on-line, zwykorzystanięm technologii informatycznych, poprzez komunikator zdalny (np. ZOOM, Skype). Jeżeli komisja rekrutacyjna po odbytej
rozmowie on_linę będzie miała wątpliwościco do predyspozycji kandydata do studiowania teologii, może zaproponowaó kandydatowi odbycie ponownej rozmowy w formie wybranej przezkomisję.
Na wniosek kandydata rozmowa kwalifikacyjnamoże odbyó się stacjonarnie, w siedzibie uczelni.

§5.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien okazaó dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający jego tożsamośó.W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej odbywającej się online
komisja rekrutacyjnamożę poprosió o pokazanie drugiego dokumentu ze zdjęciem, jeżeli członkowię
komisji będą mieli wątpliwościco do tozsamości kandydata.

§6.
Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zvlłaszczarozmowy kwalifikacyjnej, w celu umożliwienia
pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi uwzględnia się ich szczegolne potrzeby, w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt specjalistyczny oraz dostęp do pomieszczeń dostosowanych do pohzeb osób niepełnosprawnych.
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§7.
Treśćniniejszej uchwały Rektor podaje nięzulłocznię, nie później niZ do dnia 30 czę§Nca 2021 roku,

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ewangelikalnej Wyższej
Szkole Teologicznej, na stronie intemetowej uczęlni www.ewst.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej uczelni.
§8.
Uchwała wchodzi w

Ęcie

z dniem podjęcia.

Zńącznik:

l.

Wzór arhlsza rejestracyjnego - studia licencjackie 2022/2023.

dr hab. Wojciech §zczerba
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