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Wydział Teologiczny 



Opis kierunku 

Kierunek pozwalający poznać człowieka oraz fascynujący świat 

międzyludzkich relacji. 

Będziesz mógł pomagać ludziom w ich integralnym rozwoju i wspierać 

dialog społeczny na różnych płaszczyznach. 

Studia stanowiące równocześnie inwestycję we własny rozwój. 

Kapitał ludzki, jego promocja i aktywizacja, zarządzanie nim  

oraz mediacje na różnych płaszczyznach to główne przedmioty 

zainteresowania tych, którzy już wybrali ten kierunek. 



Wybrane przedmioty na studiach 

mediacje społeczne 

konflikty i ich rozwiązywanie 

techniki twórczego myślenia w pracy grupowej 

podstawy komunikacji interpersonalnej 

problemy i dysfunkcje w życiu rodzinnym 

prawo rodzinne i opiekuńcze 

katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie 

antropologia filozoficzna 

trening umiejętności wychowawczych 



Przyszłość po studiach 

Możliwość pracy: 

 

trener indywidualny i grupowy 

doradca do spraw aktywizacji zasobów ludzkich 

mediator w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych  

oraz w sporach wielostronnych. 



Atuty kierunku 

Kształcenie oparte na zajęciach praktycznych i licznych 

warsztatach. 

Studiowanie połączone jest z kształtowaniem własnej 

osobowości. 

Możliwość nabycia ważnych kompetencji mediacyjnych. 

Kierunek prowadzony na Wydziale Teologicznym bazuje  

na chrześcijańskiej wizji człowieka. 

 



Co trzeba zdawać na maturze? 

 
Trzy przedmioty (pisemny, podstawowy/rozszerzony) do wyboru: 

Język polski 

Biologia 

Filozofia 

Historia 

Informatyka 

Język obcy nowożytny 

Język łaciński i kultura antyczna 

Matematyka 

Wiedza o społeczeństwie 

 

Limit miejsc: 70 

 

 

 



Wydział Teologiczny 

Ośrodek badań i studiów teologii katolickiej oraz chrześcijańskiej  

myśli społecznej. Pracownicy wydziału współpracują z ośrodkami 

naukowymi w Polsce i za granicą. Badania prowadzone na Wydziale 

Teologicznym UAM charakteryzuje interdyscyplinarność oraz postawa 

otwartości i dialogu. 

Siedziba Wydziału Teologicznego znajduje się na Ostrowie Tumskim, 

czyli w historycznej części Poznania. 

Na wydziale działają: Akademickie Koło Misjologiczne, Koło Naukowe 

Studentów Wydziału Teologicznego „Veritas” oraz Duszpasterstwo 

Akademickie. 

Wydział Teologiczny 

ul. Wieżowa 2/4 

61-111 Poznań 



Co jeszcze poleca Wydział? 

Teologia: Specjalność katechetyczno-pastoralna i kapłańska; 

kształci osoby chcące pomagać drugiemu człowiekowi w jego 

rozwoju religijnym i duchowym. Podczas studiów słuchacze 

badają odniesienie człowieka do transcendencji oraz religijny 

wymiar życia ludzkiego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak 

i wspólnotowym. Studia obejmują zajęcia z zakresu filozofii, 

teologii, pedagogiki i psychologii. Specjalność kapłańska 

przeznaczona jest dla kandydatów do kapłaństwa, którzy zostali 

już przyjęci do odpowiedniego diecezjalnego bądź zakonnego 

seminarium duchownego. Jednolite studia magisterskie. 



Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Odwiedź stronę wydziałową oraz nasz blog o UAM: 

 

teologia.amu.edu.pl 

blogkandydata.uam.edu.pl 

 

  


