STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ
W WARSZAWIE
Rok akademicki 2009/2010
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną (państwową)
o ponad 50-letniej tradycji, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Kształci studentów w zakresie nauk
teologicznych, pedagogicznych i pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdzają najwyŜsze oceny Państwowej
Komisji Akredytacyjnej. Akademia wygrała ostatnio dwa konkursy na realizację projektów dydaktycznych
finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, tolerancja,
ekumenizm i szacunek wobec odmienności – w murach Akademii studiują przedstawiciele róŜnych tradycji,
kultur i wyznań chrześcijańskich. Jej cechą są równieŜ liczne kontakty międzynarodowe.
Studenci mogą wybierać pomiędzy stacjonarną (dzienną) i niestacjonarną (zaoczną) formą kształcenia. Studia
stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są co do zasady płatne, przy czym wysokość opłat
naleŜy do najniŜszych w Warszawie. Uczelnia zapewnia fundusz stypendialny oraz oferuje zakwaterowanie w
akademikach. Zapraszamy osoby ciekawe świata do studiowania w samym centrum Warszawy, w uczelni
o chrześcijańskich i europejskich tradycjach.
O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich (świeccy i duchowni),
a w przypadku studiów II i III stopnia absolwenci szkół wyŜszych odpowiedniego poziomu. Studenci mogą
ubiegać się o: stypendium socjalne (od I roku studiów), stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyŜywienie, stypendium za wyniki w nauce lub sportowe
(od II roku studiów), miejsce w domu studenckim.
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Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika
w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczej
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie
pedagogiki szkolnej i opiekuńczej. Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych – w szkołach
i poradniach w charakterze pedagoga szkolnego i wychowawcy, który potrafi zarówno prowadzić pracę
wychowawczą, jak i zdiagnozować trudności uczniów w nabywaniu umiejętności edukacyjnych i społecznych
oraz zrealizować adekwatny program naprawczy. Absolwent dysponuje równieŜ wiedzą dotyczącą
społecznych, kulturowych i religijnych uwarunkowań socjalizacji i wychowania, co umoŜliwia mu podjęcie
pracy w zakresie animacji kulturalnej i społecznej w instytucjach o charakterze świeckim i wyznaniowym.
Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika
w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki
resocjalizacyjnej i międzykulturowej. Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz
w instytucjach związanych z pomocą świadczoną migrantom. Ze względu na szeroki profil pedagogiczny
i kulturowy umoŜliwiają takŜe podjęcie pracy w róŜnych instytucjach kościelnych, państwowych,
samorządowych i społecznych w zakresie wsparcia pedagogicznego, animacji i integracji społecznej
w środowisku lokalnym, zwłaszcza zróŜnicowanym religijnie i kulturowo.

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna
w zakresie pracy socjalnej w słuŜbach społecznych
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej
w zakresie pracy socjalnej w słuŜbach społecznych. Dotychczas uczelnia kształciła pracowników socjalnych na
studiach pedagogicznych ze specjalnością praca socjalna. Obecnie jest organizowany odrębny kierunek
studiów. Studia dają kwalifikacje do pracy w róŜnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych, a takŜe
w administracji samorządowej. Struktura studiów jest pomyślana pod kątem praktycznego prowadzenia pracy
socjalnej i zarządzania placówkami socjalnymi.
Studia jednolite magisterskie na kierunku teologia
w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej
Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Istnieją, zgodnie ze specyfiką wyznaniową, trzy sekcje:
ewangelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra –
odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, starokatolickiej lub prawosławnej. Studenci przygotowują się
do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Integralną częścią studiów jest blok
zajęć pedagogicznych, który umoŜliwia zdobycie kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania religii,
a po ukończeniu dodatkowego modułu – takŜe w zakresie nauczania etyki.
Studia II stopnia na kierunku teologia
w zakresie pedagogiki religii:
Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla absolwentów studiów
I stopnia w ChAT oraz WyŜszych Seminariów Teologicznych (z uprawnieniami licencjackimi) Kościołów
tradycji protestanckiej, starokatolickiej i prawosławnej. Integralną częścią studiów jest blok zajęć
pedagogicznych, który umoŜliwia zdobycie kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania religii, a po
ukończeniu dodatkowego modułu – takŜe w zakresie nauczania etyki.
Studia III stopnia (studia doktoranckie) w zakresie nauk teologicznych –
teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej oraz dialogu i edukacji ekumenicznej
Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Przeznaczone są dla osób duchownych i świeckich
zainteresowanych teologią jako nauką oraz teorią i praktyką róŜnych form słuŜby kościelnej – zarówno
duszpasterskiej, kaznodziejskiej i liturgicznej, jak i katechetycznej i pedagogicznej. Studia cechuje
porównawczy i ekumeniczny profil, stąd powinny zainteresować takŜe nauczycieli religii.
Studia podyplomowe w zakresie integracji społecznej i praw człowieka w kontekście wieloreligijności
Studia trwają trzy semestry.

Tryb przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne:
Studia I stopnia na kierunku pedagogika i praca socjalna: rekrutacja następuje na podstawie rankingu
świadectw maturalnych.
Studia jednolite magisterskie na kierunku teologia: rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw
maturalnych i dodatkowego egzaminu ustnego, którego celem jest ocena wiadomości z zakresu wiedzy
konfesyjnej w oparciu o program nauczania kościelnego dla szkół średnich oraz znajomość lektur zgodnie
z podaną listą.
Studia II stopnia na kierunku teologia: rekrutacja następuje na podstawie rankingu dyplomów studiów I stopnia.
Studia III stopnia (studia doktoranckie): rekrutacja następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej
przebiegu dotychczasowych studiów, zainteresowań w zakresie teologii oraz ostatnich lektur kandydata.

Termin pierwszy rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:
do 20 lipca 2009 r. – składanie dokumentów
22 lipca 2009 r. – dodatkowy egzamin dla kandydatów na studia teologiczne
27 lipca 2009 r. – podanie do wiadomości list osób przyjętych
Termin drugi rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:
do 11 września 2009 r. – składanie dokumentów
14 września 2009 r.– dodatkowy egzamin dla kandydatów na studia teologiczne
18 września 2009 r. – podanie do wiadomości list osób przyjętych
Termin rekrutacji na studia II stopnia:
do 11 września 2009 r. – składanie dokumentów
18 września 2009 r. – podanie do wiadomości list osób przyjętych
Termin rekrutacji na studia III stopnia (studia doktoranckie):
do 14 września 2009 r.– składanie dokumentów
22 września 2009 r. – rozmowa kwalifikacyjna
22 września 2009 r. – podanie do wiadomości listy osób przyjętych

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy,
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
- trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
- kopie (ksero) danych z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej (85 PLN).
Kandydaci na studia teologiczne wszystkich stopni przedkładają takŜe rekomendację odpowiednich władz
kościelnych.
Kandydaci na studia II stopnia przedkładają takŜe odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
Kandydaci na studia III stopnia przedkładają takŜe odpis dyplomu magisterskiego lub dyplomu innego
równorzędnego tytułu zawodowego wraz z suplementem (o ile był wydany), informację o dotychczasowych
dokonaniach naukowych i dodatkowych kwalifikacjach oraz pisemną opinię o predyspozycjach naukowych
kandydata wystawioną przez osobę posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego.
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Uwaga! Studia stacjonarne są bezpłatne.
Studia niestacjonarne (zaoczne) są płatne
Opłaty za zajęcia dydaktyczne
na studiach niestacjonarnych
w roku akademickim 2009/2010 (za rok studiów):
■ studia I stopnia na kierunku pedagogika – 2600,00
■ studia I stopnia na kierunku praca socjalna – 2600,00
■ jednolite studia magisterskie na kierunku teologia – 1000,00
■ studia II stopnia na kierunku teologia – 1900,00

Sekretariat przyjmuje wyłącznie komplet dokumentów!
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