
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla osób 
legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. 
„starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz świadectwem dojrzałości 
uzyskanym za granicą dostępne są na stronie internetowej www.uwm.edu.pl , 
w zakładce KANDYDACI. 

ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

www.uwm.edu.pl/wt /TeologiaUWM

89 523 89 46

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ROK AKADEMICKI 2018/2019
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Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego 
kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci 
mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym 
uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia 
studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium 
jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, 
w ramach określonego limitu miejsc.

dziekanat.teologia@uwm.edu.pl
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KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Nauki o rodzinie
1. Filozofia
2. Geografia
3. Historia
4. Język łaciński i kultura antyczna 
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
8. Wiedza o społeczeństwie

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
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Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności stacjonarne: mediacja rodzinna; wsparcie rodziny 
i wychowanie dziecka

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: magisterskie, 4 semestry,  stacjonarne i niestacjonarne 

Kształcenie na kierunku nauki o rodzinie pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności 
z zakresu psychologicznych,  pedagogicznych czy społecznych problemów związanych 
z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym.

Studia przygotowują do pracy w charakterze: 
 asystenta rodziny zatrudnionego przez gminy lub ośrodki pomocy społecznej,
 doradcy, konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych,
 mediatora  rodzinnego,
 asystenta dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych w edukacji 

przedszkolnej,
 nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i przedmiotu Wiedza 

o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
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Specjalności niestacjonarne: mediacja rodzinna

Specjalności stacjonarne: mediacja rodzinna; wychowanie do życia 
w rodzinie i społeczeństwie

Specjalności niestacjonarne: mediacja rodzinna

Studia jednolite magisterskie

Specjalności: nauczycielska w zakresie religii; teologia - 10 semestrów;

formacja kapłańska - 12 semestrów – dla kandydatów do kapłaństwa

10/12 semestrów, stacjonarne

Kształcenie na kierunku teologia pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu 
teologii ( teologia) i nauczania religii (specjalność nauczycielska w zakresie religii ) lub 
przygotowania do kapłaństwa (formacja kapłańska).

Studia przygotowują do pracy w charakterze: 
 nauczyciela religii w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej,
 duszpasterza w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych 

(formacja kapłańska; specjalność nauczycielska w zakresie religii), 
 pracownika  placówek administracji kościelnej w Polsce,
 instytucjach świeckich,
 ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług 

edukacyjno-kulturalnych oraz wychowawcy w organizacjach pozarządowych 
(specjalność nauczycielska w zakresie religii; teologia; formacja kapłańska).
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