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UCHWAŁA
Senatu Bwangelikalnej Wyższej §zkoły Teologicznej

nr 1l04l202l
z dnia 14 kwietnia 2021r.

w sprawie zmiany uchwaĘ nr 1106120ż0 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia

w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na rok akademicki 20żtlż022

Działając na podstawie art. 20 pkt 1) ustawy z dn. 2I stycznia ż021 roku o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa|czaniem

COVID-19, innych chorób zakażnych oraz wyrvołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych

innych ustaw, art. 70 ust. 1 w związku z art.28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo

o szkolnictwie wyższlłn i nauce i § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia

28września2Ol8 roku w sprawie studiów, w celu umożliwienia przeprowadzenie rekutacji w okresie

ogłoszonego stanu pandemii, Senat Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej uchwala, co

następuje:

§ 1.

W uchwalę Senatu Ewangelikalnej Wyższej SzkoĘ Teologicznej nr 110612020 z dniaż4 częrwcaż0l0
r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyźszej Szkole Teologicznej na

rok akadem icki 2 0ż 1 l 2 022, w pr ow adza s i ę następuj ące zmiany :

1) § 2 ust. 1 otrzynuje brzmienie

,,Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej na dwa

dni przed wyznaczoną datąrozmowy kwalifikacyjnej przygotować dokumenty rekrutacyjne, tj.

wypełnić arkusz rejestracyjny (ankietę osobową) dostępny na stronie internetowej

htęs://www.ewst.pl/rekrutacja/uchwa|y-i-zarzadzenia/, wg wzoru stanowiącego zńączniknt I

do niniejszej uchwały, zńączyó 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 1)."

ż) § 4 ust.4 otrzymuje brzmienie: i

,,Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się on-line, z wykorzystaniem technologii informatycz-

nych, poprzez komunikatot zdalny (np. ZOOM, Skype). Jeżeli komisja rekrutacyjna po odbytej

rozmowie on-line będzie miała wąĘliwości co do predyspozycji kandydata do studiowania teolo-

gii, moze zaproponowaó kandydatowi odbycie ponownej rozmowy w formie wybranej ptzezko-

misję, Na uzasadniony wniosek kandydata rozmowakwalifikacyjna może odbyć się stacjonarnie,

w siędzibie uczelni."
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§2.
Zmianie ulega treść arkusza rejestracyjnego (ankiety osobowej). Nowa treść Wzór arkusza

Ęestracyjnego - studia licencjackie 202112022, stanowi załączniknr l do niniejszej uchwaĘ.

§3.
Treść niniejszej uchwĄ Rektor podaje nierwłocznie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, na stronie internetowej uczelni
www.ew§t.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji Publieznej uczelni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ewangelikalna W!ższa Szkola Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12 50-266 Wroctaw

WWW.ewst,edu.pl

§4.

Prof. EWST dr hab. Wojc


