
Załącznik nr 1
Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła
II w roku akademickim 2014/2015

§ 1
Ustala  się  następujące  kryteria  kwalifikacji  na  poszczególne  wydziały  i  kierunki  studiów  I  stopnia  i
jednolitych  magisterskich  dla  kandydatów,  którzy  przystąpili  do  egzaminu  maturalnego  („nowa
matura”):

WYDZIAŁ TEOLOGII
Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy nowożytny;
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
spec.   Muzyka liturgiczna  
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu umiejętności praktycznych.
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (20% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej
niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Sprawdzian umiejętności praktycznych (50% wyniku końcowego):
a) zasady muzyki (literatura: Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki);
b) podstawy harmonii (literatura: Kazimierz Sikorski, Harmonia);
c) fortepian lub organy – wykonanie dwóch utworów z różnych epok;
d) sprawdzian predyspozycji słuchowych.
spec.   Krytyka i dziennikarstwo muzyczne/  Konserwacja     organów  
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (40% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej
niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Nauki o Rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów: 
a) język polski;
b) język obcy nowożytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Kwalifikacja  na  podstawie  konkursu  świadectw  dojrzałości  (70%  wyniku  końcowego)  i rozmowy
kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).
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Punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.
Rozmowa  kwalifikacyjna  w  zakresie  teologii  dogmatycznej,  teologii  moralnej  i  historii  Kościoła;
obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu
Kościoła.
Literatura:  Marian  Rusecki  (red.),  Być  chrześcijaninem  dziś.  Teologia  dla  szkół  średnich,  Lublin:
Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
Jan Paweł II,  Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub
omówienia).

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne I stopnia),
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a)  historia  lub  wiedza o społeczeństwie,  lub  matematyka,  lub  filozofia  (50% wyniku końcowego); w
przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego
kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Administrowanie ochroną zdrowia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a)  historia  lub  wiedza o społeczeństwie,  lub  matematyka,  lub  biologia (50% wyniku końcowego);  w
przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego
kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a)  historia  lub  wiedza o społeczeństwie, lub  matematyka, lub  geografia (50% wyniku końcowego); w
przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów punktowany jest ten, z którego
kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Europeistyka – grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a)  historia  lub  wiedza o społeczeństwie, lub  matematyka, lub  geografia (25% wyniku końcowego); w
przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów punktowany jest ten, z którego
kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język angielski (50% wyniku końcowego).

Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów.
Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
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WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne I stopnia),
Filozofia – grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia),
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia),
Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne I stopnia),
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia):
Kwalifikacja  na  podstawie  konkursu  świadectw  dojrzałości.  Punktowane  wyniki  z  następujących
przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c)  inny przedmiot  wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy  (1/3
wyniku końcowego).

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia) 
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b)  dwa przedmioty  spośród  następujących:  filozofia,  historia,  wiedza  o  społeczeństwie,  historia
muzyki,  historia  sztuki,  wiedza o tańcu, język łaciński  i  kultura  antyczna,  język obcy nowożytny,
matematyka  (każdy przedmiot  po 20% wyniku końcowego).  Jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  dwa
spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30 % wyniku końcowego).

Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z języka niemieckiego.

Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości  -  punktowane wyniki  z  dw  óch   przedmiotów spośród następujących:
filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki,  język polski, język obcy
nowożytny,  geografia,  matematyka  (każdy  przedmiot  po  50%  wyniku  końcowego).  Jeżeli  kandydat
zaliczył  więcej  niż  dwa  spośród  wymienionych  przedmiotów,  punktowane  są  te,  z  których  uzyskał
najlepsze wyniki.
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną, przyjmowani są
w pierwszej kolejności.

Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski lub niemiecki– wymagany poziom rozszerzony (70% wyniku końcowego);
b) język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony (30 % wyniku końcowego).

Filologia polska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
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b)  dwa przedmioty  spośród  następujących:  filozofia,  historia,  wiedza  o  społeczeństwie,  historia
muzyki,  historia  sztuki,  wiedza o tańcu, język łaciński  i  kultura  antyczna,  język obcy nowożytny,
matematyka  (każdy przedmiot  po 20% wyniku końcowego).  Jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  dwa
spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z języka francuskiego.
Filologia  romańska – grupa początkująca (stacjonarne  I  stopnia):  punktowany wynik z  języka obcego
nowożytnego.

Filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).
Jeżeli  kandydat  zaliczył  dwa języki  obce  nowożytne,  punktowany jest  ten,  z  którego  uzyskał  lepszy
wynik.

Filologia – sinologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego);
b) język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego).

Historia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw  dojrzałości  -  punktowane  najlepsze  wyniki  z  dwóch przedmiotów  spośród
następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Kandydaci,  którzy  na  egzaminie  maturalnym  zaliczyli  historię  sztuki,  przyjmowani  są  w  pierwszej
kolejności. 
W przypadku pozostałych kandydatów: 
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub  geografia lub  wiedza  o  społeczeństwie  lub język  łaciński  i  kultura  antyczna (50%
wyniku końcowego);
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia) 
Konkurs  świadectw  dojrzałości -  punktowane  najlepsze  wyniki  z  dwóch przedmiotów  spośród
następujących:  język  polski,  język  obcy  nowożytny,  matematyka,  geografia,  historia,  historia  sztuki,
wiedza o społeczeństwie.

Teksty kultury i animacja sieci (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b)  dwa przedmioty  spośród  następujących:  filozofia,  historia,  wiedza  o  społeczeństwie,  historia
muzyki,  historia  sztuki,  wiedza o tańcu, język łaciński  i  kultura  antyczna,  język obcy nowożytny,
matematyka  (każdy przedmiot  po 20% wyniku końcowego).  Jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  dwa
spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.
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Wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b)  dwa przedmioty  spośród  następujących:  filozofia,  historia,  wiedza  o  społeczeństwie,  historia
muzyki,  historia  sztuki,  wiedza o tańcu, język łaciński  i  kultura  antyczna,  język obcy nowożytny,
matematyka  (każdy przedmiot  po 20% wyniku końcowego).  Jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  dwa
spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw  dojrzałości  - punktowany  wynik  z  jednego  przedmiotu,  którego  zaliczenie  jest
wymagane:  język  polski,  język  obcy,  matematyka,  geografia,  historia,  informatyka,  wiedza  o
społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje
się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziennikarstwo  i komunikacja  społeczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c)  historia  lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie  (40% wyniku końcowego);  jeżeli  kandydat
zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród  wymienionych  przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego  uzyskał
najlepszy wynik.

Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw  dojrzałości  - punktowany  wynik  z  jednego  przedmiotu,  którego  zaliczenie  jest
wymagane:  matematyka,  geografia,  historia,  informatyka,  wiedza o społeczeństwie.  Jeżeli  kandydat
zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród  wymienionych  przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego  uzyskał
najlepszy wynik.

Pedagogika (stacjonarne I stopnia),
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu):
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20%
wyniku  końcowego);  jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród  wymienionych  przedmiotów,
punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Politologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw dojrzałości  – punktowany wynik  z  jednego  przedmiotu,  którego  zaliczenie  jest
wymagane:  język polski, język obcy, geografia,  historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli
kandydat  zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród wymienionych przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego
uzyskał najlepszy wynik.

Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego);
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c)  biologia  lub fizyka,  lub historia  lub matematyka lub  informatyka (30% wyniku końcowego); jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów do wyboru, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.

Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości  – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:  język
polski,  język  obcy  nowożytny,  geografia,  historia,  matematyka,  wiedza  o  społeczeństwie.  Jeżeli
kandydat  zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród wymienionych przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego
uzyskał najlepszy wynik.

Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw dojrzałości  – punktowany wynik  z  jednego  przedmiotu,  którego  zaliczenie  jest
wymagane:  matematyka,  geografia,  historia,  informatyka,  wiedza o społeczeństwie.  Jeżeli  kandydat
zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród  wymienionych  przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego  uzyskał
najlepszy wynik. 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia,
chemia, matematyka, fizyka.  Jeżeli kandydat zaliczył  więcej  niż jeden z wymienionych przedmiotów,
punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia,
chemia, matematyka, fizyka.   Jeżeli kandydat zaliczył oba wymienione przedmioty, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni.
Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Konkurs  świadectw  dojrzałości  (75%  wyniku  końcowego):  punktowany  wynik  z  jednego  z
następujących przedmiotów:  biologia,  historia sztuki,  geografia,  matematyka,  informatyka,  fizyka z
astronomią. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się
ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia,
geografia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, wiedza o społeczeństwie.  Jeżeli  kandydat
zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród  wymienionych  przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego  uzyskał
najlepszy wynik.

Informatyka (stacjonarne I stopnia),
Matematyka (stacjonarne I stopnia):
Konkurs  świadectw  dojrzałości:  punktowany  wynik  z  jednego  z  następujących  przedmiotów:
matematyka,  informatyka,  fizyka  z  astronomią.  Jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród
wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
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W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw  dojrzałości  -  punktowany  wynik  z  jednego  z  następujących  przedmiotów:
matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej
niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli
kandydat  zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród wymienionych przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego
uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw  dojrzałości  -  punktowany  wynik  z  jednego  z  następujących  przedmiotów:
matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej
niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia,
chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych
przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia,
filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż
jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:, filozofia,
geografia,  historia,  matematyka,  wiedza  o  społeczeństwie.  Jeżeli  kandydat  zaliczył  więcej  niż  jeden
spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) geografia lub historia, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (75% wyniku
końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się
ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a)  historia  lub wiedza o społeczeństwie,  lub matematyka  (50% wyniku końcowego);  jeżeli  kandydat
zaliczył  więcej  niż  jeden  spośród  wymienionych  przedmiotów,  punktuje  się  ten,  z  którego  uzyskał
najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
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c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości  – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów zaliczonych na
poziomie  rozszerzonym.  Kandydaci  planujący  w  ramach  studiów  w  Kolegium  MISHuS  realizować
program  studiów  z  psychologii  muszą  legitymować  się  zdaną  na  poziomie  rozszerzonym  maturą  z
jednego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka lub historia.
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§ 2
Kandydaci  posiadający  dyplom  matury  międzynarodowej  (International  Baccalaureate)  wydany  przez
Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną
liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na
egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:
a) architektura krajobrazu,
b) muzykologia, 
c) teologia, 
-  na  które  zostaną  przyjęci,  o  ile  uzyskają  przynajmniej  28  punktów  oraz  ukończą  z  wynikiem
pozytywnym egzamin praktyczny (architektura krajobrazu, muzykologia) albo rozmowę kwalifikacyjną
(teologia); egzamin albo rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”,
e) filologia polska - na którą zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej
6 punktów z języka polskiego,
f)  Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne - na które zostaną przyjęci, o ile
uzyskają przynajmniej 35 punktów.
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§ 3
Ustala  się  następujące  kryteria  kwalifikacji  na  poszczególne  wydziały  i  kierunki  studiów  I  stopnia  i
jednolitych magisterskich dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości („stara matura”):

WYDZIAŁ TEOLOGII
Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja  na podstawie konkursu świadectw  (60% wyniku końcowego) i  rozmowy kwalifikacyjnej
(40% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie historii Kościoła i podstaw teologii.
Literatura:  Marian  Rusecki  (red.),  Być  chrześcijaninem  dziś.  Teologia  dla  szkół  średnich,  Lublin:
Wydawnictwo KUL 2006 s. 17-307, 551-835.

Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
spec.   Muzyka liturgiczna  
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu umiejętności praktycznych.
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) historia lub matematyka (20% wyniku końcowego).
Sprawdzian umiejętności praktycznych (50% wyniku końcowego):
a) zasady muzyki (literatura: Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki);
b) podstawy harmonii (literatura: Kazimierz Sikorski, Harmonia);
c) fortepian lub organy – wykonanie dwóch utworów z różnych epok;
d) sprawdzian predyspozycji słuchowych.
spec. Krytyka i dziennikarstwo muzyczne/  Konserwacja organów  
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) historia lub matematyka (40% wyniku końcowego).

Nauki o Rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja  na podstawie konkursu świadectw  (60% wyniku końcowego) i  rozmowy kwalifikacyjnej
(40% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw  - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
Rozmowa  kwalifikacyjna -  obejmuje  pytania  z  obszarów:  motywacyjnego,  osobowościowego  i
merytorycznego (wiadomości z zakresu szkoły średniej z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i
religii; sprawdzeniu zostają poddane umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania).

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja  na podstawie konkursu świadectw  (60% wyniku końcowego) i  rozmowy kwalifikacyjnej
(40% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
Literatura:  Kompendium  wiedzy  o  społeczeństwie,  państwie,  prawie,  red.  Sławomira  Wronkowska,  Maria
Zmierczak, Warszawa: PWN 2007.
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Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Egzamin  pisemny z podstawowych  prawdy  wiary  i  zasad  moralności  chrześcijańskiej  oraz
najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku
końcowego).
Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):
a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);
b) teologia moralna (25% wyniku końcowego);
c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego).
Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu
Kościoła.
W wypadku niezdania egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.
Literatura:  Marian  Rusecki  (red.),  Być  chrześcijaninem  dziś.  Teologia  dla  szkół  średnich,  Lublin:
Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
Jan Paweł II,  Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub
omówienia).

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne I stopnia),
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie):
I etap: Egzamin pisemny – historia (test) – 50% wyniku końcowego.
II  etap:  Konkurs  świadectw – punktowane oceny  końcoworoczne  ze  świadectwa  ukończenia  szkoły
średniej z przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (25% wyniku końcowego),
b) język polski (12,5% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (12,5% wyniku końcowego).

Administrowanie ochroną zdrowia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
I etap: Egzamin pisemny – historia lub biologia (test) – 50% wyniku końcowego.
II  etap:  Konkurs  świadectw – punktowane oceny  końcoworoczne  ze  świadectwa  ukończenia  szkoły
średniej z przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub biologia (25% wyniku końcowego),
b) język polski (12,5% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (12,5% wyniku końcowego).

Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie):
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej  z
następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (50% wyniku końcowego),
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
I etap: Rozmowa kwalifikacyjna – z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),
II  etap:  Konkurs  świadectw – punktowane oceny  końcoworoczne  ze  świadectwa  ukończenia  szkoły
średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
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Europeistyka – grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia)
I etap: Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim – z zakresu wiedzy o społeczeństwie
(50% wyniku końcowego),
II  etap:  Konkurs  świadectw – punktowane oceny  końcoworoczne  ze  świadectwa  ukończenia  szkoły
średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów.
Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne I stopnia),
Filozofia – grupa w języku angielskim  (stacjonarne I stopnia),
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia),
Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne I stopnia),
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia):
Kwalifikacja  na  podstawie  konkursu  świadectw  - punktowane  oceny  końcoworoczne  ze  świadectwa
ukończenia  szkoły  średniej  z  następujących  przedmiotów:  język  polski,  biologia,  chemia,  fizyka,
geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia) 
Egzamin ustny:  polega  na  sprawdzeniu praktycznej  znajomości  programu przedmiotu  język  polski  w
szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny: język angielski (test).

Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.

Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) historia.

Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia):
Egzamin  ustny:  język  angielski  lub  niemiecki  (czytanie  tekstu,  rozmowa,  odpowiedzi  na  pytania
tematyczne).

Filologia polska (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny:  polega  na  sprawdzeniu praktycznej  znajomości  programu przedmiotu  język  polski  w
szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.
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Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna:
a) język francuski – swobodna rozmowa z kandydatem: sprawdzenie umiejętności czytania i rozumienia
tekstów w języku francuskim, analiza struktur gramatycznych, wypowiedź na wylosowany temat (70%
wyniku końcowego);
b) cywilizacja Francji – zagadnienia społeczne, kulturowe, polityczne itp.; lista zagadnień dostępna jest na
stronie internetowej Instytutu Filologii Romańskiej www.kul.pl/romanistyka (30% wyniku końcowego).

Filologia romańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia):
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw. Punktowany wynik ze świadectwa ukończenia szkoły
średniej z języka obcego nowożytnego.

Filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw  - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).

Filologia – sinologia (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny: język angielski (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat).

Historia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) historia (50% wyniku końcowego);
c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).

Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny - 2 pytania z zakresu:
a) historia sztuki (75% wyniku końcowego);
c) współczesna kultura artystyczna (25% wyniku końcowego).

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia) 
Konkurs świadectw  - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza
o społeczeństwie.

Teksty kultury i animacja sieci (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny:  polega  na  sprawdzeniu praktycznej  znajomości  programu przedmiotu  język  polski  w
szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

Wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny:  polega  na  sprawdzeniu praktycznej  znajomości  programu przedmiotu  język  polski  w
szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
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Konkurs świadectw -  punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
jednego  z  następujących  przedmiotów:  język  polski,  język  obcy,  geografia,  historia,  matematyka,
wiedza o społeczeństwie.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw  - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c) historia lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego).

Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów:
a) matematyka,
b) geografia lub historia.

Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia lub historia.

Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu)
Konkurs świadectw  - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o
społeczeństwie.

Politologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
jednego z następujących przedmiotów:
język polski, język obcy, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia lub historia.

Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
jednego z następujących przedmiotów:
język polski, język obcy, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów:
a) matematyka,
b) geografia lub historia.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny: test z biologii.

Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia)
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Egzamin pisemny: test z biologii.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni.
Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Konkurs świadectw -  punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia lub matematyka.

Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
matematyki lub geografii.

Informatyka (stacjonarne I stopnia),
Matematyka (stacjonarne I stopnia):
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
matematyki.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego),
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs  świadectw -  punktowane oceny końcowe ze szkoły  średniej  z  następujących przedmiotów:
geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia):
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka.

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka.
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw -  punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
I  etap –  egzamin ustny obejmujący trzy pytania  z  zakresu historii  literatury i  kultury (50% wyniku
końcowego)
II etap - rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego):
Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata, dlatego jej przedmiotem
jest np.:  filozofia,  socjologia,  antropologia,  psychologia,  religioznawstwo,  historia sztuki lub literatura
obca. Problematyka tej rozmowy winna wykraczać poza zrealizowany przez kandydata program szkolny.
Możliwe  są  także  własne  propozycje  wynikające  ze  szczególnych  zainteresowań  -  np.:  mitologia,
geografia  kulturowa,  teatrologia,  historia  nauki,  zjawiska  kultury  masowej.  O  tematyce  rozmowy
decydują sami kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub
z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z nich. Dobór lektur (minimum 4 pozycje z
każdego tematu, co najmniej jedna powinna być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących
punkt  wyjścia  do  rozmowy  z  komisją  kwalifikacyjną,  pozostawiony  jest  kandydatom,  którzy  swoje
propozycje  przekazują wraz z dokumentami przy rejestracji.  Lista lektur dotyczących literatury obcej
powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może
być to książka o charakterze eseistycznym).
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§ 4
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów dla kandydatów
na studia II stopnia:

WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne II stopnia) 
O przyjęcie mogą się ubiegać:
- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia
artystyczne;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych;
Do podjęcia studiów  na  specjalności  Muzyka kościelna wymagane jest udokumentowane wykształcenie
muzyczne (dyplom, świadectwo).
Kwalifikacja na podstawie:
a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego).
b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku końcowego).
Z rozmowy są zwolnieni absolwenci muzykologii i kierunków pokrewnych.

Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub
studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Mediteranistyka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie  mediteranistyki lub
studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów I  stopnia  w zakresie  administracji  lub
studiów  I  stopnia/magisterskich  na  innych  kierunkach  (w  tym  w  szczególności  z  dziedzin:  nauki
ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe).
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej. 
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy uzyskali średnią ocen ze
studiów I stopnia co najmniej 3,5.
Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów 
drugiego stopnia następujących przedmiotów:
1. Prawoznawstwo
2. Ustrojowe prawo administracyjne
3. Prawo administracyjne - część ogólna
4. Postępowanie administracyjne.

Administracja (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub 
studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku (w tym w szczególności z dziedzin: nauki 
ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe).
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów 
drugiego stopnia następujących przedmiotów:
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1. Prawoznawstwo
2. Ustrojowe prawo administracyjne
3. Prawo administracyjne - część ogólna
4. Postępowanie administracyjne.

Europeistyka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów I  stopnia  w zakresie  europeistyki  lub
studiów  I  stopnia/magisterskich  na  kierunkach:  administracja,  politologia,  socjologia,  stosunki
międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Europeistyka – grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów I  stopnia  w zakresie  europeistyki  lub
studiów  I  stopnia/magisterskich  na  kierunkach:  administracja,  politologia,  socjologia,  stosunki
międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filologia angielska, lingwistyka, filozofia.
Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego potwierdzona zaliczeniem egzaminu
językowego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą) lub wyższym.
Decyzję  o  spełnieniu  warunku  znajomości  języka  angielskiego  przez  kandydata,  który  w  ramach
odbywanych studiów nie przystępował do egzaminu z tego języka,  a  jest  w stanie przedstawić  inne
dokumenty  potwierdzające  znajomość  języka  angielskiego,  podejmuje  Wydziałowa  Komisja
Rekrutacyjna.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
 

WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne II stopnia),
Filozofia – grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia),
Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne II stopnia),
Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia),
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia,  II  stopnia  lub  jednolitych
magisterskich. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej.
Kwalifikacja  na  podstawie:  konkursu  ocen  na  dyplomie i rozmowy  kwalifikacyjnej. Z  rozmowy
kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia odbytych w  Instytucie Filologii Angielskiej
KUL z oceną na dyplomie co najmniej 4.0.

Filologia germańska (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii germańskiej
lub lingwistyki stosowanej ze specjalnością: język niemiecki.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą się ubiegać:
a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;
b)  absolwenci  z  dyplomem  licencjata/magisterskim  innego  kierunku  –  pod  warunkiem  znajomości
jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej:
-oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
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-lub  oceną  co  najmniej  dobrą  uzyskaną  podczas  studiów  z  zaliczenia  lub  egzaminu (liczy  się  ocena
korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.
Kwalifikacja  na  podstawie  konkursu  ocen  z  języka  klasycznego na  dyplomie  lub  świadectwie
ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.

Filologia niderlandzka (stacjonarne II stopnia)  
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii niderlandzkiej.
Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z literatury niderlandzkiej (15 dowolnych pozycji) i
wybranych zagadnień z realiów Holandii i Flandrii. 

Filologia polska (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej lub
studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Filologia romańska (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą się ubiegać: absolwenci z dyplomem licencjata następujących kierunków: 
- filologia romańska,
- lingwistyka stosowana z językiem francuskim,
-  iberystyka  lub italianistyka  z  udokumentowaną  znajomością  języka  francuskiego  na  poziomie  co
najmniej B2.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Filologia słowiańska (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą się ubiegać:
- absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskie,
rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa;
-  absolwenci  innych  kierunków  I  stopnia  lub  magisterskich  z  zaawansowaną  znajomością  języka
rosyjskiego/ukraińskiego  na  poziomie  co  najmniej  B2,  udokumentowaną  certyfikatem  językowym.
Kandydaci  bez  certyfikatu  zobowiązani  są  do  uzyskania  pozytywnej  oceny testu  kompetencji
językowych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Historia (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą się ubiegać:
- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia lub geografia;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych i społecznych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Historia sztuki (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą się ubiegać:
- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki;
-  absolwenci  z  dyplomem  licencjata  lub  magistra  kierunków  pokrewnych:  ochrona  zabytków,
konserwacja, studia artystyczne);
-  absolwenci  z  dyplomem  licencjata  lub  magistra  innych  kierunków  humanistycznych  (przykładowe
kierunki humanistyczne, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie: historia, filologie nowożytne i
starożytne, filozofia, etnografia, antropologia, kulturoznawstwo, architektura, architektura krajobrazu).
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia  w  zakresie  bezpieczeństwa
narodowego lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja  na  podstawie konkursu ocen na  dyplomie i rozmowy  kwalifikacyjnej na  temat  pracy
dyplomowej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z jej metodologią.
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia z bezpieczeństwa narodowego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów I  stopnia  w zakresie  dziennikarstwa i
komunikacji społecznej lub studiów I stopnia/magisterskich o pokrewnych specjalnościach: edytorstwo,
historia  sztuki,  politologia,  marketing,  zarządzanie,  socjologia,  europeistyka,  kulturoznawstwo,
technologie komunikacyjne, muzykologia, filologia polska, prawo mediów.
Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,  która sprawdzi kompetencje z zakresu wiedzy o
komunikacji społecznej oraz sprawność w zakresie dziennikarstwa.
Z rozmowy kwalifikacyjnej  zwolnieni  są  absolwenci  studiów I  stopnia  dziennikarstwa i  komunikacji
społecznej, którzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej 3.5.

Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia o profilu ekonomicznym lub w
zakresie zarządzania.
Kwalifikacja na podstawie konkursu cen na dyplomie.

Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Pedagogika (niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia  w zakresie  pedagogiki   lub
studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Politologia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie politologii lub studiów
I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja  na  podstawie konkursu ocen na  dyplomie i rozmowy  kwalifikacyjnej na  temat  pracy
dyplomowej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z jej metodologią.
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci politologii.

Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I
stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja  na  podstawie konkursu ocen na  dyplomie i rozmowy  kwalifikacyjnej na  temat  pracy
dyplomowej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z jej metodologią.
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci socjologii .

Socjologia (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I
stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
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WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z biotechnologii lub studiów I
stopnia/magisterskich  na  kierunkach:  biologia,  mikrobiologia,  ochrona  środowiska.  Kwalifikacja  na
podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Ochrona środowiska (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z ochrony środowiska lub studiów
I stopnia/magisterskich na kierunkach: biologia, chemia, inżynieria środowiska, geografia,  gospodarka
przestrzenna. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  inżynierskich I  stopnia na  kierunku
architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna. Kwalifikacja na podstawie
konkursu ocen na dyplomie.

Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia  z  informatyki  lub  studiów
I stopnia/magisterskich z matematyki. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Matematyka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia  z  matematyki  lub  studiów
I stopnia/magisterskich z informatyki. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Stosunki międzynarodowe (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia  w  zakresie  stosunków
międzynarodowych  lub studiów I  stopnia/magisterskich na  kierunkach ekonomicznych,  społecznych,
prawnych, niektórych kierunkach humanistycznych: etnologia, historia, kulturoznawstwo.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI

Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem  ubiegania  się  o  przyjęcie  jest  ukończenie  studiów  I  stopnia  w  zakresie  pedagogiki  lub
studiów I  stopnia/magisterskich na  kierunkach:  pedagogika  specjalna,  psychologia,  filologia,  nauki  o
rodzinie.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I
stopnia/magisterskich na kierunkach: praca socjalna, politologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo,
nauki o rodzinie.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
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Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia  lub II  stopnia lub jednolitych
magisterskich o profilu ekonomicznym lub w zakresie zarządzania.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z dyplomem licencjata z obszaru
nauk humanistyczno-społecznych  i  złożenia na piśmie w terminie rejestracji  projektu indywidualnego
programu studiów w ramach studiów II stopnia (dotyczy wszystkich kandydatów).

Kwalifikacja na podstawie:
a) oceny na dyplomie licencjata;
b) oceny przedłożonego projektu indywidualnego programu studiów;
c) rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej są zwolnieni absolwenci Kolegium MISHuS. 
Celem rozmowy kwalifikacyjnej  jest  orientacja  w humanistycznych  zainteresowaniach  kandydata.  Jej
przedmiotem  będzie  przedłożony  projekt  indywidualnego  programu  studiów  i  ocena  kompetencji
kandydata do realizacji wskazanego programu.

Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci z oceną co najmniej 4.0 na dyplomie licencjata i
zaświadczeniem o znajomości co najmniej jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2.

Kandydaci z dyplomem licencjata studiów I stopnia Kolegium MISHuS, którzy w ramach studiów w
Kolegium  realizują  minimum  programowe  studiów  jednolitych  magisterskich  (prawo,  psychologia,
teologia) przyjmowani są w pierwszej kolejności.
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