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UCHWAŁA

Senatu Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej
nr 1106120ż2

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia

w Ewangelikalnej Wyższej §zkole Teologicznej na rok akademicki 2023l2t24

Dzińając na podstawie art, 70 ust. I w rwtązlłt z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018

roku Prawo o szkolnictwiewyższym i nauce i § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyzszego z dnia 27 wrzęśńa 2018 roku w sprawie studiów, Senat Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ
Teologicznej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące warunki rekrutacji na sfudia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologiczrrej

na rok akademicki 2023lżOż4 na kierunek teologia:

1) warunkięm ptzyjęcia na sfudia na kierunku teologia jest posiadanie przez kandydata

świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzńości i zaświadczenia o wynikach egzaminu

maturalnego z poszczególnych przedmiotow, świadectwo lub inny dokument uznany w

RzeczypospoliĘ Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia

albo innego dokumentu wskazanego w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce oruz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, któĘ skutkiem będzie pozy$wna opinia

Komisji Rekrutacyjnej o predyspozycjaehkandydata do podjęcia studiów teologicznych,

2) nie ustala się dodatkowych wymagań w zakresie wyników egzaminumaturalnego, jak tężnię

przeprow adza się egzaminu wstępnego.

§2.
1, Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologiczrrej powinien najpóźntej na dwa

dni przed .vq1'z:naczoną datą roznowy kwalif,ftaryjnej przygotować dokumenty rekrutacyjne, tj.

wypełnić arkusz rejestracyjny (ankietę osobową) dostępny na stronię internetowej

hĘs:/lwww.ewst.pVrekrutacja/uchwaly-i-zarzadzęnia/, wg wzoru stanowiącego załączńk nr

t do niniejszej uchwaĘ, zńączyć fotografię cyfrową (wykonaną zgodnie z wymaganiami

stosowanymi prry wydawaniu dowodów osobistych) oraz skan świadectwa dojrzałości albo

innego dokumentu stanowiącego podstawę przyjęciana studia, wskazanego w § t pkt 1),

2. Jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną i uczdrnia powinna uwzględnić jego szczegÓlne

potrzeby w zakresie odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i warunków sfudiowania, kandydat

powinien przekazać stosowną informację przy vłypehttaniu dokumentów rekrutacyjnych.
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3. Oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na sfudia kandydat powinien okazać w dziekanacie

w terminie do pięciu dni roboczych od daty rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownik dziekanatu

spotządzi z niego kopię do teczkj akt osobowych studenta i poświadczry ią za zgodnośó z

oryginałem, Dokument możnatakże przesłać pocńą poleconą.

§3.
Zobawięuje się pracowników administracyjnych do udzielania kandydatom informacji oraz pomocy

ptzy przy gotowaniu dokumentów rekrutacyjnych.

§4.
1. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 1 lipca do 3I paździemIka2a23 roka.

2. Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni

do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

3. O przeprowadzęniu ewentualnej rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów,I<tórzy ubiegali się

o przyjęcie na studia na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których

wynik egzwttn;łl maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyzszony w

wyniku odwołania lub w innych szczegóLnych prąrpadkach, decyduje Rektor Uczelni.

4, Rozrnowy kwalifikacyjne będą odby,,,vać się on-line, z vłykorzystaniem technologii

infonnaĘczrrych, poptzez komunikator zdalny (np. ZOOM, SĘpe), Ieżęli komisja rekrutacyjna

po odbytej rozmowie on-line będzie mińa wąĘliwości co do predyspozycji kandydata do

studiowania teologii, może zaproponować kandydatowi odbycie ponownej rozmowy w formię

wybranej przez komisję.

5. Na wniosek kandydata rozlnowa kwalifrkacyjna moze odbyć się stacjonarnie, w siedzibię

uczelni.

§5.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument

potwierdzający jego tozsamość. W prąnpadku rozmowy kwalifikacyjnej odbywającej się online

komisja rekrutacyjna powinna poprosić o pokazanie drugiego dokumentu ze zĄęciem, jeżell

członkowie komisji będą mieli wątpliwości co do tożsamości kandydata.

§6.
Ptzy otganizacji procesu rekrutacyjnego, a z-łvłaszcza rozmowy kwalifftacyjnej, w celu

umozliwienia pełnego adziŃu w procesie przyjmowania na studia kandydatów będących osobami

niepehrosprawnymi uwzględnia się ich szczególne potrzeby, w szczególności zapewnia się

odpowiedni sprzęt specjalistyczny olaz dostęp do pomieszczęń dostosowanych do potrzeb osób

niepełnosprawnych.
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§7.
Treść niniejszej uchwaĘ Rektor podaje ńez,łvŁocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku,

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ewangelikalnej WyższĄ
Szkole Teologiczrrej, na stronie internetowej uczelni www.ewst.edu.pl oraz w Biulefnie Informacji

Publicznej uczelni.

§8
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Załacznk:
1. Wzór arkusza reiestracyjnego - studia licencjackie 2023/2024.

T dr hab. Wojciech Szczęrba

Senatu
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