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Zasady uzyskania licencjatu kanonicznego  

(licentia in sacra theologia)  

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

 

Uzyskanie licencjatu kanonicznego (licentia in sacra theologia) stanowi – zgodnie 

z Konstytucją apostolską Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2018 r. oraz Sapientia christiana 

z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2, a także Uchwałą nr 54/2020/2021 Senatu Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dodatkowych 

wymagań uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki teologiczne – konieczny wymóg do 

nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki teologiczne.  

Przebieg postępowania 

1. Warunkiem uzyskania licencjatu jest: 

 posiadanie tytułu zawodowego magistra na kierunku teologia,  

 ukończenie dwuletnich Studiów Podyplomowych Teologii lub pięciu semestrów 

czteroletnich Studiów Podyplomowych Teologii prowadzonych na Wydziale 

Teologicznym UAM w Poznaniu,  

Uznawane są także studia podyplomowe z teologii ukończone na innych 

wydziałach teologii katolickiej, o ile ich efekty uczenia się są zbieżne z efektami 

uczenia się określonymi dla Studiów Podyplomowych Teologii prowadzonych 

na Wydziale Teologicznym UAM. Zgodność potwierdza kierownik Studiów 

Podyplomowych Teologii. 

 złożenie pisemnej pracy dokumentującej przygotowanie doktoranta do badań 

w wybranym zakresie nauk teologicznych oraz zdanie egzaminu licencjackiego. 

Warunek złożenia pisemnej pracy jest spełniony również wówczas, gdy 

doktorant otrzymał za pracę magisterską ocenę przynajmniej dobrą (4.0). 

 

2. Egzamin licencjacki jest egzaminem komisyjnym z zakresu wiedzy specjalistycznej 

obejmującej zagadnienia z nauk teologicznych w wybranej przez osobę ubiegającą się 

o zdobycie licencjatu kanonicznego w zakresie:  

 

 teologia historyczna  

(specjalności: teologia biblijna, egzegeza Starego i Nowego Testamentu, 

teologia patrystyczna, historia Kościoła), 

 teologia systematyczna i filozofia  

(specjalności: teologia fundamentalna, teologia ekumeniczna, teologia 

dogmatyczna, teologia moralna, Katolicka Nauka Społeczna, teologia 

duchowości, etyka, filozofia chrześcijańska),  

 teologia praktyczna  

(specjalności: liturgika, homiletyka, katechetyka, teologia pastoralna, prawo 

kanoniczne, misjologia). 
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Zestaw zagadnień na egzamin licencjacki – przygotowany przez poszczególne zakłady 

i zatwierdzony przez Radę naukową dyscypliny nauki teologiczne – jest zamieszczany 

na stronie internetowej Wydziału. Zmiany zagadnień mogą być dokonane nie później 

niż 6 miesięcy przed egzaminem licencjackim, na którym będą obowiązywały.  

 

3. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia licencjatu kanonicznego z teologii (licentia in 

sacra theologia) składa wniosek do przewodniczącego Rady naukowej dyscypliny 

nauki teologiczne o przeprowadzenie egzaminu licencjackiego.  

We wniosku podaje wybrany zakres i specjalność, w której chce ubiegać się o stopień 

licencjatu kanonicznego z teologii. 

 

4. Do wniosku dołącza się:  

 kopię dyplomu magisterskiego,  

 zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych z teologii,  

 pracę pisemną (jeżeli ocena za pracę magisterską była 3,5 lub niżej). 

 

W przypadku ukończenia studiów podyplomowych z teologii innych niż prowadzone 

na Wydziale Teologicznym UAM, do wniosku dołącza się program ukończonych 

studiów z efektami uczenia się. 

 

W przypadku złożenia pracy pisemnej przewodniczący Rady naukowej dyscypliny 

nauki teologiczne powołuje recenzenta, który przygotowuje jej recenzję w terminie 

do miesiąca od otrzymania pracy.  

Recenzja powinna zakończyć się jednoznacznym wnioskiem, stwierdzającym czy praca 

potwierdza, czy nie potwierdza odpowiednie przygotowanie kandydata do badań 

w wybranym zakresie nauk teologicznych. 

 

5. Po sprawdzeniu wszystkich kryteriów dopuszczających do przystąpienia do egzaminu 

licencjackiego, Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny nauki teologiczne powołuje 

komisję egzaminacyjną w składzie: przewodniczący, dwóch egzaminatorów. 

 

6. Komisja przeprowadza egzamin licencjacki.  

 

Osoba zdająca losuje 3 zagadnienia: 

1) jedno zagadnienie z części zagadnień ogólnych z wybranego zakresu 

2) dwa zagadnienia z wybranej specjalności.  

 

Komisja ocenia odpowiedź na każde pytanie.  

Ocenę końcową z egzaminu stanowi średnia ocen za poszczególne odpowiedzi 

obliczana wg zasad:  

do 3,40 dostateczny;  

3,41 do 3,80 dostateczny plus;  

3,81 do 4,20 dobry;  

4,21 do 4,60 dobry plus;  

4,61 bardzo dobry.  
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7. Z przeprowadzonego egzaminu przewodniczący komisji sporządza protokół.  

8. Osoba, która zdała egzamin licencjacki otrzymuje stosowne zaświadczenie uzyskania 

stopnia licencjatu kanonicznego z teologii. 

 

Doktoranci ze Szkoły Doktorskiej 

Uzyskanie pozytywnej oceny śródokresowej przez osobę posiadającą tytuł zawodowy 

magistra na kierunku teologia, odbywającą studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej UAM 

i przygotowującą pracę doktorską w dyscyplinie nauki teologiczne spełnia warunki 

uzyskania licencjatu kanonicznego.  

Po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej doktorant Szkoły doktorskiej składa 

w Biurze Obsługi Wydziału do Dziekana Wydziału Teologicznego 

wniosek o wystawienie stosownego zaświadczenia uzyskania stopnia licencjatu 

kanonicznego z teologii, które jest wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego 

w dyscyplinie nauki teologiczne.  

 

Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022.  

 

 


