
Nauki o rodzinie 
studia pierwszego stopnia - licencjackie (6 semestrów)  
w zakresie:
•	 mediacja	rodzinna
•	 coaching	i	tutoring	rodzinny	

Uprawnienia zawodowe:

asystent rodziny, specjalista ds. rodziny, referent ds. po-
mocy społecznej, doradca, konsultant poradni małżeńskich 
i rodzinnych, mediator rodzinny; pracownik instytucji pro-
filaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia 
dzieci i młodzieży, kurator spo-
łeczny, coach i tutor rodzinny.

Nauki o rodzinie
studia drugiego stopnia - 
magisterskie (4 semestry) w zakresie:

•	 mediacja	rodzinna
•	 diagnostyka	konfliktów	
i	reintegracja	rodziny

Uprawnienia zawodowe:

asystent rodziny, specjalista ds. ro-
dziny, referent ds. pomocy społecz-
nej, doradca, konsultant poradni 
małżeńskich i rodzinnych, mediator 
rodzinny; pracownik instytucji pro-
filaktyki społecznej, świetlic i do-
mów wsparcia dzieci i młodzieży. 
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ZASADY REKRUTACJI 
NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punk-
tów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występują-
cych na świadectwie dojrzałości. Należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przed-
stawionych poniżej:
• FILOZOFIA• GEOGRAFIA• HISTORIA• JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA 

ANTYCZNA
• JĘZYK POLSKI• JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU PRZEZ 

KANDYDATA)
• MATEMATYKA •WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen 
uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie doj-
rzałości:

• HISTORIA LUB WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE LUB FILOZOFIA LUB 
JĘZYK ŁACIŃSKI

• GEOGRAFIA LUB MATEMATYKA
• JĘZYK POLSKI LUB JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (DO WYBORU PRZEZ 

KANDYDATA)

ZASADY REKRUTACJI  
NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE:

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie (kie-
runek: nauki o rodzinie) jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata kierunku:  
nauki o rodzinie lub innego dowolnego kierunku studiów.

2. Kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania 
do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

STUDIA PODEJMOWANE PRZEZ OSOBY STARSZE:

1. Możliwość zaliczenia części zajęć dydaktycznych na podstawie wcześniejszych studiów.
2. Odpłatność za drugi kierunek studiów obowiązuje osoby, które rozpoczęły studia 

począwszy od 1 października 2011 roku. Jeżeli ktoś ukończył studia kilka, kilkanaście 
lub kilkadziesiąt lat temu może rozpocząć i ukończyć studia bez jakichkolwiek opłat. 
Osoby takie mogą także korzystać z pomocy materialnej, tak jak wszyscy studenci.

3. Nie ma granicy wieku, po przekroczeniu której prawo nie dawałoby możliwości 
podjęcia studiów.
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Teologia 
studia jednolite magisterski
(10/12 semestrów) w zakresie

•	 nauczania	religii	- dla osób 
świeckich (10 semestrów)

•	 teologia - dla osób 
świeckich (10 semestrów) 
- bez uprawnień 
nauczycielskich

•	 formacja	kapłańska - dla 
księży (12 semestrów)

Uprawnienia zawodowe:
•	 nauczania	religii: nauczyciel 

religii (rzymskokatolickiej) 
w przedszkolach, 
szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
nauczyciel etyki  
w przedszkolach, 
szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
teolog;

•	 teologia: teolog;
•	 formacja	kapłańska: 

nauczyciel religii 
(rzymskokatolickiej) 
w przedszkolach, 
szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
ksiądz, teolog.

Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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