
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 253

UCHWAŁA 792/II/7
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęć dla drugiego kierunku
studiów na rok akademicki 2018/2019 na poszczególnych wydziałach

Senat  Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła  II,  na podstawie  §  26 ust.  1  pkt  5
Statutu KUL w zw. z § 14 ust. 3 Regulaminu studiów KUL, na wniosek Prorektora ds. nauki i kształcenia
postanawia, co następuje: 

§ 1
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Teologii na wszystkie kierunki i specjalności:
1) ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów na wydziale macierzystym;
2) średnia ocen za ostatni zaliczony rok studiów na wydziale macierzystym co najmniej 4,0;
3) złożenie przez kandydata w dziekanacie następujących dokumentów:

a) podanie  do  dziekana  Wydziału  Teologii,  zaopiniowane  przez  dziekana  wydziału
macierzystego;

b) zaświadczenie  o  średniej  ocen  uzyskanych  z  zaliczonego  mijającego  roku  studiów na
wydziale macierzystym.

2. Kandydat podejmuje studia od I roku.
3. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 25 września 2018 r.
4. Decyzje o przyjęciu na drugi kierunek studiów podejmuje Prodziekan Wydziału Teologii.
5. Decyzje Prodziekana będą przesłane studentom za potwierdzeniem odbioru do dnia 29 września

2018 r.

§ 2
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na wszystkie kierunki:
1) ukończenie w roku akademickim 2017/2018 pierwszego lub drugiego roku studiów;
2) konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,26);
3) do  31  sierpnia  2018  r. złożenie  w  Dziekanacie  Wydziału  Prawa,  Prawa  Kanonicznego  i

Administracji komplet dokumentów obejmujący:



a) podanie do Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z prośbą o
przyjęcie na drugi kierunek studiów i uzasadnienie wyboru;

b) zaświadczenie z dziekanatu prowadzącego dokumentację podstawowego kierunku studiów
o średniej  ocen  uzyskanej  w  czasie  studiów (nie  dotyczy  studentów Wydziału  Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji);

c) zgodę  Dziekana  dotychczasowego  kierunku  na  podjęcie  studiów  w  ramach  drugiego
kierunku (nie dotyczy studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji);

d) kwestionariusz zgłoszeniowy na studia (potwierdzenie rejestracji w naborze specjalnym na
wybranym kierunku studiów).

2. Decyzję  o  przyjęciu  na  drugi  kierunek  studiów  podejmuje  Dziekan  Wydziału  Prawa,  Prawa
Kanonicznego i Administracji na podstawie listy rankingowej średnich ocen.

3. Dziekan  nie  rozpatruje  wniosków  złożonych  po  31  sierpnia  2018  r.  oraz  dokumentów
niekompletnych. 

4. Decyzje Dziekana będą ogłoszone na tablicy informacyjnej Wydziału do dnia 20 września 2018 r.
oraz przesyłane studentom za potwierdzeniem odbioru.

§ 3
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Filozofii na wszystkie kierunki i specjalności:
1) ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów na wydziale macierzystym;
2) średnia ocen za ostatni zaliczony rok studiów na wydziale macierzystym co najmniej 4,26.

2. Złożenie przez kandydata w dziekanacie następujących dokumentów:
1) podanie  do  dziekana  Wydziału  Filozofii,  zaopiniowane  przez  dziekana  wydziału

macierzystego;
2) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z zaliczonego mijającego roku studiów na wydziale

macierzystym.
3. Kandydat podejmuje studia od I roku.
4. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Filozofii upływa 11 września 2018 r.
5. Decyzje o przyjęciu na drugi kierunek studiów podejmuje Prodziekan Wydziału Filozofii.
6. Decyzje Prodziekana będą ogłoszone na tablicy informacyjnej Wydziału dnia 20 września 2018 r.

oraz przesłane studentom za potwierdzeniem odbioru.

§ 4
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Nauk Humanistycznych na następujące kierunki:
1) edytorstwo (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku co najmniej 4,0;
2) filologia -  sinologia (stacjonarne I  stopnia):  rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

dotycząca motywacji podjęcia studiów;
3) filologia angielska (stacjonarne I stopnia): rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim;
4) filologia germańska (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
5) filologia  klasyczna  (stacjonarne  I  stopnia):  rozmowa  kwalifikacyjna  dotycząca  motywacji

podjęcia studiów;
6) filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia): rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim;
7) filologia polska (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
8) filologia polska (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
9) filologia  romańska  (stacjonarne  I  stopnia):  wynik  z  egzaminu  maturalnego  z  języka



francuskiego lub innego języka obcego;
10) filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
11) filologia  słowiańska  (stacjonarne  II  stopnia):  przedstawienie  certyfikatu  poświadczającego

znajomość języka rosyjskiego co najmniej na poziomie B2; w przypadku braku certyfikatu
uzyskanie pozytywnej oceny testu kompetencyjnego z języka rosyjskiego;

12) historia (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
13) historia sztuki (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
14) historia sztuki (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
15) humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie mniej niż 4,0);
16) krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z I kierunku (nie

mniej niż 4,0);
17) lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia): rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji

podjęcia studiów w języku obcym: angielskim lub rosyjskim lub ukraińskim.
2. Termin składania  podań w Dziekanacie  Wydziału  Nauk Humanistycznych upływa 7 września

2018 r.

§ 5
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Nauk Społecznych  na następujące kierunki:
1) bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej

4,0); 
2) bezpieczeństwo  narodowe  (stacjonarne  II  stopnia):  średnia  ocen  z  ostatniego  roku  (co

najmniej 4,00);
3) dziennikarstwo i  komunikacja  społeczna (stacjonarne I  stopnia):  średnia ocen z  ostatniego

roku (co najmniej 3,5); 
4) dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z ostatniego

roku (co najmniej 3,5); 
5) ekonomia (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,5); 
6) ekonomia (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,5);
7) pedagogika (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,26);
8) pedagogika (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,26);
9) pedagogika specjalna (stacjonarne I  stopnia):  średnia  ocen z  ostatniego roku (co  najmniej

4,26);
10) pedagogika specjalna (stacjonarne II  stopnia):  średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej

4,26);
11) psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie): średnia ocen z dotychczasowych studiów (co

najmniej 4,5);
12) socjologia  (stacjonarne  I  stopnia):  średnia  ocen  z  dotychczasowych  studiów (co  najmniej

4,00);
13) socjologia  (stacjonarne  II  stopnia):  tylko  w  trybie  rekrutacji,  składając  oświadczenie

określające, który z kierunków jest kierunkiem podstawowym; 
14) stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej

4,00);
15) zarządzanie (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,5);
16) zarządzanie (stacjonarne II stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,5).

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych upływa 10 września 2018 r.



§ 6
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na następujące kierunki:
1) architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej

4,0);
2) gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej

4,0);
3) informatyka (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,0);
4) informatyka – grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego

roku (co najmniej 4,0);  ponadto wymagane jest  przedłożenie dokumentu potwierdzającego
znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

5) matematyka (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego roku (co najmniej 4,0);
6) matematyka – grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia): średnia ocen z ostatniego

roku (co najmniej 4,0);  ponadto wymagane jest  przedłożenie dokumentu potwierdzającego
znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

7) architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia): konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co
najmniej 4,0). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na
jednym  z  wymienionych  kierunków:  architektura  krajobrazu,  architektura,  ogrodnictwo,
gospodarka przestrzenna. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte
na  Krajowych  Ramach  Kwalifikacji,  warunkiem ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  posiadanie
kwalifikacji  inżynierskich  oraz  zrealizowanie  efektów  kształcenia  z  obszaru  nauk:  a)
przyrodniczych,  b)  technicznych,  c)  rolniczych,  leśnych i  weterynaryjnych,  d)  sztuki.
Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu
uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do
uzupełnienia  w  celu  wyrównania  uzyskanych  efektów  kształcenia.  Lista  przedmiotów  do
uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie;

8) gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia): konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co
najmniej 4,0). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na
jednym  z  wymienionych  kierunków:  gospodarka  przestrzenna,  architektura  krajobrazu,
architektura,  geodezja  i  kartografia.  W przypadku  kandydatów,  którzy  ukończyli  studia  I
stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest
posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk:
a)  przyrodniczych,  b)  technicznych.  Kandydatom  z  innych  kierunków  niż  gospodarka
przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I
stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych
efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie;

9) informatyka (stacjonarne II stopnia): konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co najmniej
4,0).  Warunkiem ubiegania się  o przyjęcie jest  ukończenie studiów I stopnia na jednym z
wymienionych  kierunków:  informatyka,  matematyka,  kierunki  pokrewne:  edukacja
techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka
stosowana,  matematyka  komputerowa,  matematyka  i  finanse.  W  przypadku  kandydatów,
którzy  ukończyli  studia  I  stopnia  oparte  na  Krajowych  Ramach  Kwalifikacji,  warunkiem
ubiegania się o przyjęcie  jest  zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych  i
technicznych;



10) matematyka (stacjonarne II stopnia): konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co najmniej
4,0).  Warunkiem ubiegania się  o przyjęcie jest  ukończenie studiów I stopnia na jednym z
wymienionych  kierunków:  matematyka,  informatyka,  kierunki  pokrewne:  edukacja
techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka
stosowana,  matematyka  komputerowa,  matematyka  i  finanse.  W  przypadku  kandydatów,
którzy  ukończyli  studia  I  stopnia  oparte  na  Krajowych  Ramach  Kwalifikacji,  warunkiem
ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych.

2. Termin  składania  podań  w  Dziekanacie  Wydziału  Matematyki,  Informatyki  i  Architektury
Krajobrazu upływa 10 września 2018 r.

§ 7
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Biotechnologii i Nauk o Środowisku na następujące kierunki:
1) biotechnologia (stacjonarne I stopnia): konkurs średnich ocen z ostatniego roku;
2) biotechnologia (stacjonarne II stopnia): konkurs średnich ocen z ostatniego roku.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku upływa 21
września 2018 r.

§ 8
1. Określa się kryteria przyjęć dla drugiego kierunku na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale

Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli na następujące kierunki:
1) inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia):  konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co

najmniej 4,26);
2) inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) konkurs średnich ocen z ostatniego roku (co

najmniej 4,26).
2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie

w Stalowej Woli upływa 10 września 2018 r.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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