
Załącznik nr 2 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 

 

§ 1 

Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: 

 

Administracja (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie administracji; 

 absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru kształcenia 

nauk społecznych lub humanistycznych (w tym w szczególności z dziedzin: nauki 

ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki 

międzynarodowe, prawo). 

kwalifikacja na podstawie: 

a) konkursu ocen na dyplomie; 

b) rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci 

administracji KUL, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki: 

- średnia ocen ze studiów I stopnia co najmniej 3,5; 

- ocena z egzaminu licencjackiego 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. 

 

Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

absolwenci studiów inżynierskich I stopnia kierunku architektura krajobrazu 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia  w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 

 absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie: administracja, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, 

europeistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, 



psychologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, 

realizowanych w obszarze nauk społecznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego lub realizowanych na podstawie standardów kształcenia. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci  studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, 

biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska. Kandydaci 

przyjmowani na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, powinni osiągnąć kierunkowe 

efekty kształcenia odnoszące się do jednego z następujących obszarów kształcenia: 

a) nauk przyrodniczych; 

b) nauk technicznych; 

c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) – studia w języku angielskim 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci  studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, 

biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska; 

 w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych 

Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, powinni osiągnąć kierunkowe efekty 

kształcenia odnoszące się do jednego z następujących obszarów kształcenia: 

a) nauk przyrodniczych; 

b) nauk technicznych; 

c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest 

złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na 

poziomie B2. 

 

 

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) 



o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia  w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej; 

 absolwenci studiów I stopnia o pokrewnych specjalnościach: edytorstwo, historia 

sztuki, politologia, marketing, zarządzanie, socjologia, europeistyka, 

kulturoznawstwo, technologie komunikacyjne, muzykologia, filologia, filologia 

polska, prawo mediów. 

kwalifikacja na podstawie: 

rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej 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 II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie ekonomii lub zarządzania; 

 absolwenci studiów kierunkowych I stopnia realizujących właściwe efekty kształcenia 

dla obszaru: 

1) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk 

ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo; 

2) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: 

nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, 

nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, 

psychologia, socjologia; 

3) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk prawnych: 

nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne; 

4) nauk humanistycznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk 

humanistycznych: nauki o zarządzaniu; 

5) nauk ścisłych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk matematycznych: 

matematyka, informatyka; 

6) f) nauk technicznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk 

technicznych: informatyka. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Ekonomia społeczna i praca socjalna (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I 

stopnia/magisterskich na innym kierunku. 

kwalifikacja na podstawie: 



konkursu ocen na dyplomie 

 

Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska; 

 absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej; 

 absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Filologia germańska (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska; 

 absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej; 

 absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna; 

 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 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) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii niderlandzkiej. 

kwalifikacja na podstawie: 



konkursu ocen na dyplomie. 

 

Filologia polska (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa lub studiów I 

stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub 

społecznych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Filologia romańska (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia romańska; 

 absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia, specjalność 

lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem 

obcym; 

 absolwenci innych kierunków wpisujących się w inne obszary kształcenia (np. nauki 

społeczne, prawne itp.), pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego 

znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2 lub zdania egzaminu ze 

znajomości języka francuskiego na poziomie co najmniej B2. W wypadku niezdania 

egzaminu kandydat nie jest dopuszczany do dalszych etapów postępowania 

kwalifikacyjnego. 

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 ukraińskiej rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z 

językiem rosyjskim, studiów wschodnich; 

 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 z testu kompetencji językowych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 



Filologia-sinologia (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia kierunku: filologia-sinologia. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Filozofia (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. O przyjęcie na 

studia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim 

realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

 

Filozofia (stacjonarne II stopnia) – studia w języku angielskim 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. O przyjęcie na 

studia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim 

realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów. 

Nabór prowadzony w trybie wolnym 

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest 

złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na 

poziomie B2. 

 

Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: 

gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja 

i kartografia 

 w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych 

Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest 

posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru 

nauk: 

a) przyrodniczych; 

b) technicznych. 

kwalifikacja na podstawie: 



konkursu ocen na dyplomie. 

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. 

 

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, 

społecznych i prawnych. 

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 kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, 

konserwacja, studia artystyczne oraz architektura, architektura krajobrazu; 

 absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i 

społecznych 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa lub studiów I 

stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub 

społecznych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Informatyka (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci 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 na podstawie Krajowych 

Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest 

posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru 

nauk: 

a) ścisłych; 

b) technicznych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

 

Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych 

Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest 

posiadanie, co najmniej jednego dyplomu: 

a) w obszarze nauk technicznych; 

b) w obszarze nauk przyrodniczych; 

 w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach 

kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z 

wymienionych kierunków: inżynieria środowiska, ochrona środowiska. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. O przyjęcie na 

studia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim 

realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

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. 

kwalifikacja na podstawie: 

a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego); 

b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku 

końcowego). 

 

Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I 

stopnia/magisterskich na innym kierunku 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

 

Pedagogika (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci  studiów I stopnia w zakresie pedagogiki; 

 absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie 

studiów II stopnia następujących przedmiotów: 

1. Dydaktyka ogólna, 

2. Wprowadzenie do pedagogiki, 

3. Historia myśli pedagogicznej, 

4. Metodologia badań pedagogicznych. 

 

Pedagogika (niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci  studiów I stopnia w zakresie pedagogiki; 

 absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie 

studiów II stopnia następujących przedmiotów: 

1. Dydaktyka ogólna, 



2. Wprowadzenie do pedagogiki, 

3. Historia myśli pedagogicznej, 

4. Metodologia badań pedagogicznych. 

 

Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci  studiów I stopnia w zakresie pedagogiki; 

 absolwenci studiów I stopnia/magisterskich usytuowanych w obszarze kształcenia w 

zakresie nauk humanistycznych i społecznych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

Absolwenci kierunków innych niż pedagogika specjalna i pedagogika będą zobowiązani do 

uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów: 

1. Podstawowe pojęcia pedagogiki, 

2. Pedagogika specjalna, 

3. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, 

4. Metodologia badań pedagogicznych. 

 

Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia) - studia w języku angielskim 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie europeistyki (absolwenci tego kierunku mają 

pierwszeństwo); 

 absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia. 

Nabór prowadzony w trybie wolnym 

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego 

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. 

 

Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich (w tym w 

szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, 

europeistyka, stosunki międzynarodowe, administracja). 

kwalifikacja na podstawie: 

a) konkursu ocen na dyplomie (50%); 

b) średniej uzyskanej podczas studiów I stopnia / magisterskich (50%). 

 



Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. O przyjęcie na 

studia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim 

realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Socjologia (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci  studiów I stopnia w zakresie socjologii; 

 absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie. 

 

 

 

Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia kierunków: krajoznawstwo i turystyka kulturowa, 

turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia; 

 absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, 

społecznych, prawnych. 

kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) 

o przyjęcie mogą się ubiegać: 

 absolwenci studiów I stopnia w zakresie zarządzania; 

 absolwenci I stopnia innych studiów w zakresie: administracja, bezpieczeństwo 

narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, logistyka, 

pedagogika, prawo, socjologia, realizowanych w obszarze kształcenia nauk 

społecznych realizowanych w obszarze kształcenia nauk społecznych zgodnie z 

właściwymi regulacjami odnośnie efektów kształcenia. 



kwalifikacja na podstawie: 

konkursu ocen na dyplomie 

 

 


