UCHWAŁA Nr 121/2019
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia
rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
na rok akademicki 2019/2020
Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 2 lit. d Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1669) - uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu,
terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020
zmienionej Uchwałą Nr 61/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 82/2019
z dnia 23 maja 2019 r., w Załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 w pkt 9:
a) po wyrazach: „komunikacja kultury i religii*, *rekrutacja zostanie uruchomiona, o ile
wyrazi zgodę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego” dodaje się wyrazy:
„specjalistyczne studia teologiczne”,
b) wyrazy: „Kwalifikacja na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odbywa się
w następujący sposób:” zastępuje się wyrazami: „Kwalifikacja na kierunkach
dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz specjalistyczne studia teologiczne odbywa
się w następujący sposób:”,
c) wyrazy: „Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach,
medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych
etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),
- sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej i dziennikarstwie,
w szczególności z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego oraz ogólnej wiedzy o
polskim rynku medialnym, a także: polityki, ekonomii, promocji i reklamy, PR-u oraz
nowych mediów” zastępuje się wyrazami:
„Dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zakres rozmowy kwalifikacyjnej
obejmuje:
- własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (praktyka lub praca w mediach,
medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych
etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy),
- sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej i dziennikarstwie,
w szczególności z zakresu stylistyki i kultury języka polskiego oraz ogólnej wiedzy o
polskim rynku medialnym, a także: polityki, ekonomii, promocji i reklamy, PR-u oraz
nowych mediów”.

d) po wyrazach, o którym mowa w lit. c, dodaje się wyrazy: „Dla kierunku
specjalistyczne studia teologiczne zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje sprawdzenie
kompetencji z zakresu wiedzy teologicznej, w szczególności dotyczącej wybranej
specjalności”;
2) w § 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:
teologia (specjalność: teologia ogólna)
jednolite studia magisterskie

specjalistyczne studia teologiczne (studia w języku angielskim)
studia II stopnia”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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