M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 252
UCHWAŁA 792/II/6
SENATU
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2018/2019

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu
KUL w zw. z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2183 ze zm.), określa następujące zasady postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w roku akademickim 2018/2019:
§1
1. Kandydat na studia doktoranckie składa w dziekanacie wydziału prowadzącego dane studia
w terminie do 13 września 2018 r. następujące dokumenty:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl wraz z okładką
na dokumenty;
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3) zgodę osoby prowadzącej seminarium doktoranckie na udział w seminarium;
4) urzędowo potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego;
5) odpis metryki Chrztu św. (dotyczy chrześcijan świeckich) albo oświadczenie o respektowaniu
katolickiego charakteru Uniwersytetu;
6) skierowanie na studia od władz duchownych (w przypadku osób duchownych i zakonnych);
7) dwie fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy
wydawaniu dowodów osobistych) o wymiarach 35x45 mm;
8) inne dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach rekrutacji przez radę wydziału.
2. Duchowni diecezjalni i osoby zakonne mogą podjąć studia doktoranckie na Uniwersytecie tylko za
pozwoleniem własnego ordynariusza.
3. Osoby świeckie wyznania katolickiego ubiegające się o przyjęcie na studia w zakresie dyscypliny
kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia) winny przedstawić opinię duszpasterza parafii
stałego zamieszkania.
§2
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie ma charakter konkursowy. Kryteria

postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do uchwały.
2. Planowaną liczbę miejsc na I roku studiów doktoranckich ustala Rektor na wniosek rady wydziału.
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§3
Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dziekana.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: dziekan lub kierownik studiów doktoranckich i co najmniej
dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego
kierunku studiów alfabetyczne listy:
1) kandydatów przyjętych na I rok studiów doktoranckich;
2) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc;
3) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Postępowanie kwalifikacyjne powinno zakończyć się do dnia 19 września 2018 r.

§4
Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie w KUL zobowiązany jest w terminie od 20 września
2018 r. do dnia 26 września 2018 r. złożyć w dziekanacie właściwego wydziału oświadczenie o podjęciu
studiów doktoranckich, na formularzu wydrukowanym ze swojego konta na serwisie rekrutacyjnym, pod
rygorem skreślenia z listy przyjętych.
§5
Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia doktoranckie przysługuje odwołanie do Rektora
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

