Kryteria postępowania kwalifkaayyneeo na studia doktoranakie
na Katoliakim Uniwersyteaie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademiakim 2018/2019
Ustala się następujące kryteria kwalifkacji na studia doktoranckie na poszczególne wydziały:
WYDZIAŁ TEOLOGII
Teoloeia (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
Specjalizacje do wyboru:
- nauki biblijne (stacjonarne)
- teologia moralna (stacjonarne)
- teologia fundamentalna (stacjonarne)
- teologia dogmatyczna (stacjonarne)
- teologia duchowości (stacjonarne)
- historia Kościoła (stacjonarne)
- patrologia (stacjonarne)
- ekumenizm (stacjonarne)
- teologia pastoralna (stacjonarne)
- katechetyka (stacjonarne)
- duszpasterstwo rodzin (stacjonarne)
- edukacja medialna (stacjonarne)
- liturgika (stacjonarne)
- homiletyka (stacjonarne)
- Biblical Studies in English (stacjonarne)
- Systematc Theology in English (stacjonarne i niestacjonarne)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teoloeia i uzyskała tytuł
zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co
najmniej 4,0.
• Kwalifkacja na podstawie rozmowy kwalifkacyjnej.
Muzykoloeia (stacjonarne doktoranckie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów muzykoloeia i uzyskała tytuł
zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 i średnią ocen ze studiów co najmniej
4,0.
Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku niż muzykologia, po przyjęciu na studia
doktoranckie ma obowiązek złożenia egzaminów z podstawowych dyscyplin teologicznych, nie
później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
• Kwalifkacja na podstawie rozmowy kwalifkacyjnej.

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Prawo (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo i uzyskała tytuł
zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4.
Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4, może
ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem posiadania trzech publikacji naukowych z dziedziny prawa
oraz z obowiązkiem zaliczenia głównych przedmiotów danej specjalności w liczbie i terminie
określonym przez Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i zatwierdzonym
przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały,
dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu
magisterium.
• Kwalifkacja na studia odbędzie się na podstawie:
1) wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie);
2) oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu
magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium
doktoranckie;
3) rozmowy kwalifkacyjnej w zakresie motywacji do podjęcia studiów, zamierzeń
naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.
Prawo kanoniazne (stacjonarne doktoranckie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo kanoniazne i uzyskała
tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz posiadająca dyplom
licencjata prawa kanonicznego.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały,
dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu
magisterium.
• Kwalifkacja na studia odbędzie się na podstawie:
1) wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
2) oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu
magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium
doktoranckie,
3) rozmowy kwalifkacyjnej w zakresie motywacji do podjęcia studiów, zamierzeń
naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofa (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
Filozofa – erupa w yęzyku aneielskim (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
Warunki ubiegania się o przyjęcie:
a) projekt badawczy, związany ze studiami doktoranckimi
b) ocena na dyplomie magisterskim nie niższa niż 4,0;
Kryteria kwalifkacji:
a) średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia nie może być
niższa niż 4,0 (średnia ocen absolwentów spoza Wydziału Filozofi na podstawie
zaświadczenia ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata), - 50% wyniku końcowego;
b) ocena projektu badawczego, dotyczącego studiów doktoranckich - 50% wyniku końcowego.
Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana
znajomość tego języka.
Osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku innym niż flozofa, po przyjęciu na studia
doktoranckie mają obowiązek złożenia egzaminów z podstawowych dyscyplin flozofcznych, do
czasu wszczęcia przewodu doktorskiego, nie później jednak niż do końca trzeciego roku studiów
doktoranckich.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Historia (stacjonarne doktoranckie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów historia i uzyskała tytuł
zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku i uzyskała średnią ze studiów co
najmniej 4,51, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów
określonych przez Radę Wydziału, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku lub na innej uczelni, składa razem z
dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
•

Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.

Historia sztuki (stacjonarne doktoranckie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów historia sztuki i uzyskała
tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku humanistycznym i uzyskała średnią
ze średnią ze studiów co najmniej 4,51 po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek

zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału, nie później niż do końca trzeciego roku
studiów doktoranckich.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku lub na innej uczelni, składa razem z
dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.
Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
- w zakresie floloeii aneielskiey:
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku: floloeia
aneielska lub
pokrewnym z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie C2 i ze średnią ze
studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z dokumentami
wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.
- w zakresie floloeii eermańskiey:
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku: floloeia
eermańska lub
pokrewnym z udokumentowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie C2 i ze średnią ze
studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z dokumentami
wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.
- w zakresie floloeii klasyazney:
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów: floloeia klasyazna
i uzyskała tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych
(flologia polska, neoflologie, historia, historia sztuki, flozofa), teologii lub prawa, ze średnią ze
studiów co najmniej 4,51, może ubiegać się o przyjęcie po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata
na kierunku flologia klasyczna, z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie lub licencjackie w zakresie flologii klasycznej na innej
uczelni, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię kierownika pracy
dyplomowej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.

- w zakresie floloeii polskiey:
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów: floloeia polska i uzyskała
tytuł zawodowy magistra ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innym kierunku ze średnią ze studiów co najmniej
4,51, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez
Radę Wydziału, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku lub na innej uczelni, składa razem z
dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.
- w zakresie floloeii romańskiey:
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku: floloeia
romańska lub
pokrewnym z udokumentowaną znajomością języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na
poziomie C2 i ze średnią ze studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z dokumentami
wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.
- w zakresie floloeii słowiańskiey:
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła studia magisterskie humanistyczne i posiada
zaawansowaną znajomość języka wschodniosłowiańskiego (poziom C2), potwierdzoną dyplomem
ukończenia studiów lub certyfkatem językowym oraz uzyskała tytuł zawodowy magistra ze średnią
ze studiów co najmniej 4,51.
Osoba, która ukończyła studia magisterskie na innej uczelni, składa razem z dokumentami
wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.
• Kwalifkacja na podstawie wyników rozmowy kwalifkacyjnej.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Pedaeoeika (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku
pedaeoeika z oceną na dyplomie co najmniej 4,0.
Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku niż pedagogika, po przyjęciu na studia
doktoranckie, ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk
Społecznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały
własny projekt badawczy, w formie pisemnej, którym może być rozwinięcie pracy magisterskiej lub
zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
• Kwalifkacja na studia odbędzie się na podstawie:

1) wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
2) oceny projektu badawczego.
Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata
w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim
kole naukowym i innych.
Psyaholoeia (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku
psyaholoeia z oceną na dyplomie co najmniej 4,0.
Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż psychologia nie może
ubiegać się o przyjęcie.
Uzyskanie zgody na udział w seminarium doktoranckim od potencjalnego promotora pracy
doktorskiej (na wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie) oraz uzyskanie zapewnienia minimalnej
liczby godzin dydaktycznych dla kandydata w ramach praktyki zawodowej.
• Kwalifkacja na podstawie oceny przedstawionej pracy magisterskiej – problem, metoda,
wynik (1-2 strony A4).
Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata
w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim
kole naukowym i innych.
Soayoloeia (stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich z oceną na dyplomie
co najmniej 4.0.
Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku niż socjologia, po przyjęciu na studia
doktoranckie, ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk
Społecznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały
własny projekt badawczy, w formie pisemnej, którym może być rozwinięcie pracy magisterskiej lub
zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
• Kwalifkacja na studia odbędzie się na podstawie:
1) wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
2) oceny projektu badawczego.
Kryterium dodatkowym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata
w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim
kole naukowym i innych.

