UCHWAŁA
Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
nr 1/12/2018
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia
w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na rok akademicki 2019/2020

Działając na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) oraz art. 70 ust. 1 w
związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) i § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
28 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) Senat Ewangelikalnej Wyższej
Szkoły Teologicznej uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/05/2018 z dnia 23
maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole
Teologicznej na rok akademicki 2019/2020.
§ 2.
Ustala się następujące warunki rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej
na rok akademicki 2019/2020 na kierunek teologia:
1. Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku teologia jest zdanie przez kandydata egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, której skutkiem będzie pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej o predyspozycjach kandydata do podjęcia studiów
teologicznych.
2. Nie ustala się dodatkowych wymagań w zakresie wyników egzaminu maturalnego, jak też nie
przeprowadza się egzaminu wstępnego.
3. Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej na
jeden dzień przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej dostarczyć do dziekanatu następujące dokumenty rekrutacyjne:
1) wypełniony arkusz rejestracyjny (ankietę osobową), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) oryginał lub odpis:
2.1) świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
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3)

4)

2.2) świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
2.3) świadectwa lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt
2.2);
2.4) świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym
uznawaniu wykształcenia;
2.5.) świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu
dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną i uczelnia powinna uwzględnić jego szczególne
potrzeby w zakresie odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i warunków studiowania orzeczenie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności,
4 kolorowe fotografie (35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych).

§ 3.
Formularze arkusza rejestracyjnego należy udostępnić kandydatom w dziekanacie oraz umożliwić
pobranie ze strony internetowej www.ewst.edu.pl.

1.
2.
3.

§ 4.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w okresie od 1 lipca do 31 października 2019 roku.
Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni
do dnia 31 maja 2019 roku.
O przeprowadzeniu ewentualnej rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się
o przyjęcie 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 szczególnych przypadkach, decyduje Rektor Uczelni.

§ 5.
Podczas składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien okazać dowód
osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
§ 6.
Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zwłaszcza rozmowy kwalifikacyjnej, w celu umożliwienia pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi uwzględnia się ich szczególne potrzeby, w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt
specjalistyczny oraz dostęp do pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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§ 7.
Treść niniejszej uchwały Rektor podaje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej uchwalenia, do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ewangelikalnej Wyższej Szkole
Teologicznej, na stronie internetowej uczelni www.ewst.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
1. Arkusz rejestracyjny - studia licencjackie 2019/2020.

___________________________________
Prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba
Przewodniczący Senatu
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