
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 196

ZARZĄDZENIE ROP-0101-31/16

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia 

w roku akademickim 2016/2017 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28

maja 2015 r.  w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na KUL w roku akademickim

2016/2017 określa się, co następuje:

§ 1

1. Rejestracja  kandydatów  odbywa  się  za  pośrednictwem  strony  internetowej

http://rekrut.kul.lublin.pl. Rejestracji internetowej można dokonać również w Biurze Rekrutacji w

gmachu KUL w Lublinie, al. Racławickie 14.

2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata na stronie

internetowej oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Przez  wniesienie  opłaty  rekrutacyjnej  rozumie  się  zaksięgowanie  należności  na  rachunku

bankowym KUL, wskazanym na druku płatności generowanym podczas rejestracji internetowej,

w terminie określonym dla rejestracji na poszczególne kierunki. Jeżeli w podanym terminie opłata

nie  jest  zaksięgowana, kandydat  zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego pod

warunkiem  przedstawienia  dowodu  wpłaty  opłaty  rekrutacyjnej,  nie  później  jednak  niż

następnego dnia po terminie rejestracji na poszczególne kierunki.

4. Złożenie dokumentów podczas rejestracji na studia, obowiązuje:

1) kandydatów z tzw. „starą maturą”, którzy składają następujące dokumenty:

a) kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej http://rekrut.kul.lublin.pl, 

b) kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, 

http://rekrut.kul.lublin.pl/
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c) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

d) w  przypadku  kandydatów  do  Kolegium  MISHuS  również  dwa  tematy  monograficzne  z

wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4

pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze

naukowym);

2) kandydatów na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne): osoby te składają w Biurze

Rekrutacji kwestionariusz zgłoszeniowy ze strony internetowej, kserokopię dyplomu ukończenia

studiów magisterskich oraz kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

3) laureatów  i  finalistów  olimpiad  stopnia  centralnego,  jeśli  są  zwolnieni  z postępowania

kwalifikacyjnego:  osoby te  składają  kwestionariusz  zgłoszeniowy ze  strony internetowej  oraz

potwierdzoną za  zgodność  z  oryginałem kserokopię  zaświadczenia  o udziale  w olimpiadzie  i

uzyskanym tytule;

4) kandydatów, którzy przystąpili do matury międzynarodowej IB: osoby te składają kwestionariusz

zgłoszeniowy  ze  strony  internetowej  oraz  zaświadczenie  potwierdzające  przystąpienie  do

egzaminu i uzyskane wyniki;

5) kandydatów (obywateli polskich), którzy ukończyli szkołę średnią za granicą: osoby te składają

następujące dokumenty:

a) kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej http://rekrut.kul.lublin.pl, 

b) kserokopię świadectwa dojrzałości i/lub ukończenia szkoły średniej, wraz z tłumaczeniem na

język polski przez tłumacza przysięgłego,

c) zaświadczenie stwierdzające równorzędność świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości,

wydane przez Kuratorium Oświaty (w przypadku, kiedy świadectwo podlega uznaniu w trybie

nostryfikacji),

d) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

e) w  przypadku  kandydatów  do  Kolegium  MISHuS  również  dwa  tematy  monograficzne  z

wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin), wraz z listą lektur (minimum 4

pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna z nich powinna być opracowaniem o charakterze

naukowym);

6) kandydatów na  studia  II  stopnia  –  absolwentów innych  uczelni  niż  KUL:  osoby te  składają

następujące dokumenty:

a) kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej http://rekrut.kul.lublin.pl;

b) kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

c) kserokopię  dyplomu  ukończenia  studiów licencjackich/inżynierskich  lub  zaświadczenie  ze

szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany

tytuł, ocena na dyplomie;
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d) w przypadku kandydatów do Kolegium MISHuS: projekt indywidualnego programu studiów

II stopnia.

7) kandydatów na  kierunki  prowadzone  w  języku  angielskim,  którzy  po  rejestracji  internetowej

zobowiązani  są  do  złożenia  w  Biurze  Rekrutacji  dokumentu  potwierdzającego  zaliczenie

egzaminu  z  języka  angielskiego  na  poziomie  co  najmniej  B2  lub  innego  dokumentu

potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

5. Dokumenty wymienione w ust. 4 należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne

kierunki.  Przy  przesyłaniu  dokumentów pocztą  liczy  się  data  wpływu  dokumentów na  Uczelnię.

Dokumenty należy przesyłać na adres: REKRUTACJA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła

II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

§ 2

Konsekwencje  błędnego  wypełnienia  pól  internetowego  kwestionariusza  zgłoszeniowego,  ich

niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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