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Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
nr 110612020

z dnia24 czerwca2020 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na rok akademicki 2021120ż2

Działając napodstawięart.70 ust. l w związkuzart.28 ust. 1 pkt 10 ustawy zdnia20 lipca2018 roku
Prawooszkolnictwiewyższyminaucęi§15rozporządzeniaMinistraNaukiiSzkolnictwaWyższego
z dnia 28 września 2018 roku w sprawie studiów, Sęnat Ewangelikalnej Wyzszej Szkoły Teologicznej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące warunki rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na

rok akadem icki 202 1 l 20żż na kięrunek teo lo gia :

1) warunkiem przyjęcia na studia na kierunku teologia jest posiadanie przezkandydata świadęc-
twa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

z poszczęgolnych przedmiotów, świadęctwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej
Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia albo innego doku_

mentu wskazanego w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odbycie
rozmowy kwalifikacyjnej, której skutkięm będzie pozy.tywna opinia Komisji Rekrutacyjnej
o predyspozycjach kandydata do podjęcia studiów teologicznych,

2) nie ustala się dodatkowych wymagań w zakręsie wyników egzaminu mafuralnego, jak też nie
przeprowadza się e gzaminu wstępnego.

l.
§2.

Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyzszej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej na jeden

dzieńprzedwyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej przygotować dokumenty rekrutacyjne, tj.

wypełnić arkusz rejestracyjny (ankietę osobową) dostępny na stronie internetowej

htęs://www.ewst.pllrekrutacja/uchwaly-i-zarzadzenial, wg wzoru stanowiącego załączniknt 1

do niniejszej uchwały, zalączyc fotografię cyfrową (wykonaną zgodnie zwymaganiami stosowa-

nymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz skan świadectwa dojrzałości albo innego doku-
mentu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia, wskazanego w § 1 pkt l).
Jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną i uczelnia powinna uwzględnić jego szczególne
potrzeby w zakresie odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i warunków studiowania, kandydat
powinien przekazaó stosowną informację przy wypełnianiu dokumęntów rekrutacyjnych.
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3. Oryginał świadectwa dojrzałości albo innego dokumęntu uprawniającego do ubiegania się o przy-
jęcie na studia kandydat powinien okazac w dziekanacię na początku roku akademickiego, Pra-
cownik dziekanatu sporządzi z niego kopię do teczki akt osobowych studenta i poświad czy ją za
zgodność z oryginałem.

§3.
Zobowiązuje się pracowników dziekanatu do udzięlania kandydatom informacji oraz pomocy przy
przygotowaniu dokumentów rękrutacyjnych.

§4.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 1 lipca do 3l pażdziernika 2021 roku,

Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni
do dnia 30 kwiętnia 2021 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 wy_

niku odwołania lub w innych szczegolnych przypadkach, decyduję Rektor Uczęlni,
Rozmowy kwalifikacyjne, na uzasadniony wniosek kandydata, mogą odbywaó się on-linę,zwy-
korzystaniem technologii informatycznych umożliwiających kontrolę ich przebiegu i rejestrację,
poprzęz komunikator zdalny (np. ZOOM, Skype) lub telefonicznię, W przypadku, jeżeli komisja
rekrutacyjna po odbytej rozmowię on-line lub telefonicznej będzie miała wątpliwości co do pre_

dyspozycji kandydata do studiowaniateologii, możezaproponować kandydatowi odbycie ponow-
nej rozmowy w formie wybranej przez komisję.

§ 5.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający jego toźsamość. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej odbywającej się online

komisja rekrutacyjnamożę poprosić o pokazanie drugiego dokumentu ze zdjęctem, jeżeli członkowię
komisji będą mieli wątpliwości co do tozsamości kandydata.

§6.
Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zwłaszęza rozmowy kwalifikacyjnej, w cęlu umożliwienia
pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia kandydatów będących osobami niepełnospraw-
nymi uwzględnia się ich szczególne potrzeby,w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt spe_

cjalistyczny oraz dostęp do pomieszczęń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Treść niniejszej uchwaĘ Rektor podaje ni."*ł";;ie, nie później niż do dnia 30 czerwca2020 roku,
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ewangelikalnej Wyższej
§zkole Teologicznej, na stronie internetowej uczelni www.ewst.edu.pl oraz w Biuletynie lnformacji
Publicznej uczelni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zńącznik:
l. lłzór arkusza rejestracyjnego - studia licencjackie 2021/2022.
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dr hab. Wojciech Szczerba


