
Regulamin Programu
„Tutoring na Wydziale Teologicznym UŚ – cykl 2019/2020”

1. W Programie uczestniczyć mogą wszyscy studenci Wydziału Teologicznego:
– obu kierunków studiów: nauk o rodzinie i teologii,
–  wszystkich  poziomów  kształcenia:  pierwszego  stopnia,  drugiego  stopnia,  jednolitych
magisterskich,
– obu form studiów: stacjonarnej i niestacjonarnej.

2. „Program  umożliwia  aktywnym  studentom  realizację  indywidualnych  projektów
naukowych i dydaktycznych pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich. Projekty
mogą wykraczać ponad program studiów lub być jego rozwinięciem. Dzięki pracy metodą
tutorską  studenci  mogą  uzyskać  nowe  kompetencje  lub  poszerzyć  już  zdobyte,  rozwinąć
umiejętność samodzielnej  pracy i nauczyć się bardziej  świadomie planować swoją ścieżkę
kształcenia.

Program umożliwia włączenie studentów w badania prowadzone na wydziałach, a tym
samym ich rozwój w konkretnej, wybranej przez nich specjalności, a równocześnie większą
integrację  studentów  z  wydziałem  i  uczelnią.  W  ramach  programu  mogą  też  zostać
przygotowane publikacje naukowe i popularnonaukowe, wystąpienia konferencyjne, wnioski
grantowe oraz długoterminowe plany badawczo-rozwojowe,  prowadzące  do wyboru  przez
studenta kariery naukowej” (z materiałów UŚ).

W  ramach  Programu  student  spotyka  się  z  wybranym  przez  siebie  tutorem.
Sugerowany sumaryczny czas spotkań to 10 godzin dydaktycznych.

3. Program trwa od 1 grudnia 2019 do 15 maja 2020 r.

4. Koordynatorem Programu jest dr hab. Marek Wójtowicz.

5. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez studenta do Dziekanatu wniosku
(formularz w załączeniu) w terminie do 20 listopada 2019 r.

6. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w składzie: ks. dr Maciej Basiuk, ks. dr hab.
Jacek Kempa, dr hab. Marek Wójtowicz. 

7. Każdemu wnioskowi przyporządkowuje się dwie wartości punktowe:
    A – liczba punktów wynikająca ze średniej ocen w ostatnim roku akademickim (0–10 pkt),
    B – liczba punktów wynikająca z oceny merytorycznej wniosku (0–10 pkt).



Wartość  A  wynika  ze  średniej  ocen  uzyskanych  przez  studenta  w  ostatnim  roku
akademickim zgodnie z tabelą:

średnia ocen liczba punktów

do 4,04 0

4,05–4,14 1

4,15–4,24 2

4,25–4,34 3

4,35–4,44 4

4,45–4,54 5

4,55–4,64 6

4,65–4,74 7

4,75–4,84 8

4,85–4,94 9

4,95–5 10

Wartość  A  dla  studentów  I  roku  studiów  pierwszego  stopnia  lub  jednolitych
magisterskich jest konsekwencją wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego zgodnie z
tabelą:

wynik egzaminu
maturalnego w %

liczba punktów

do 69 0

70–72 1

73–75 2

76–78 3

79–81 4

82–84 5

85–87 6

88–90 7

91–93 8

94–96 9

97–100 10

Wartość  B ustalają  członkowie  Komisji  Rekrutacyjnej.  Wniosek rozpatrywany jest
pod  względem:  dojrzałości  merytorycznej,  oryginalności,  zgodności  z  profilem  badań
realizowanych na Wydziale Teologicznym oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia
naukowe studenta.

Komisja  Rekrutacyjna  tworzy  listę  rankingową  na  podstawie  sumy  obu  wartości
punktowych i do 27.11.2019 r. ogłasza listę zaaprobowanych projektów tutorskich.

Katowice, 23.10.2019 Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ


