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TEOLOGIA 
Specjalności katechetyczno-pastoralna 
Jednostka prowadząca Wydział Teologiczny 
Poziom studiów jednolite magisterskie 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 5 lat 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 

Język polski (część pisemna), 
albo język obcy nowożytny  
(część pisemna), albo matematyka, 
albo biologia, albo geografia, albo 
historia, albo wiedza o społeczeń-
stwie 

rozszerzony    p = 1,00 
albo podstawowy      p = 0,50 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagany przedmiot 

1.* Język polski albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), albo 
biologia, albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą. 
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
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celująca (6) 100   
 
 

TEOLOGIA 
Specjalność kapłańska 
Jednostka prowadząca Wydział Teologiczny 
Poziom studiów jednolite magisterskie 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 6 lat 
 
Zasady kwalifikacji  
  
 „nowa matura” – rozmowa kwalifikacyjna i konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt./poziom Przelicznik  

1. Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektur          60 p1 = 0,60 
         
2.* 

Konkurs świadectw dojrzałości 
Język polski  (część pisemna), 
albo język obcy nowożytny (część pisemna), 
albo matematyka, albo biologia, albo geografia, 
albo historia, albo wiedza o społeczeństwie 

 
rozszerzony 
albo podstawowy 

 
p2 = 0,40 
p2 = 0,20 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = p1W1 + p2W2  
gdzie: 
W1 – liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w 

skali 0–100 pkt. Uzyskanie poniżej 60 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzami-
nu, 

W2  - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-
maganego przedmiotu, 

p1  przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej, 
p2 -   przelicznik dla poziomu przedmiotu, 
 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektur 
 
Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest wynikiem uzyskanym z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowa oceniana jest w skali 0–100 pkt. Uzyskanie poniżej 60 punktów oznacza niespeł-
nienie wymaganych kryteriów kwalifikacyjnych. 
 
Lektury: 
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1. Podręczniki do nauki religii w szkołach średnich, 
2. M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 

1992. Cz. I – Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (str. 49 –265). 
 
 

NAUKI O RODZINIE 
Jednostka prowadząca Wydział Teologiczny 
Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 3 lata 
 
Zasady kwalifikacji 
 
 „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu 

1.* 

Język polski  (część pisemna), 
albo język obcy nowożytny  
(część pisemna), albo matematyka, albo 
biologia, albo geografia, albo historia, albo 
wiedza o społeczeństwie 

 
rozszerzony    p = 1,00 
albo podstawowy      p = 0,50 

* Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 
 
Wynik postępowania  kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: 

W = pWp, 
gdzie: 
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wy-

maganego przedmiotu, 
p  przelicznik dla poziomu przedmiotu. 
 
Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu 
zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym 
uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik 
daje wyższą wartość. 
 
 „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości 
 
Lp. Wymagany przedmiot 

1.* Język polski albo język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), albo 
biologia, albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie 

*Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch 
różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.  
 
Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą: 
 

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę 
dopuszczająca (2) 30   
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dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40 
dobra (4) 70 dobra (4) 75 
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100 
celująca (6) 100   

 
 

Studia II stopnia 
 

NAUKI  O  RODZINIE 
Jednostka prowadząca Wydział Teologiczny 
Poziom studiów drugiego stopnia 
Forma studiów stacjonarne 
Profil studiów ogólnoakademicki 
Czas trwania studiów 2 lata 
 
Wymagania wstępne 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub rów-
noważny dowolnego kierunku lub makrokierunku. 
 
Zasady kwalifikacji 
 Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen 

z dyplomów.  
 

 Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 pkt. 

 
 


