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UCHWAŁA 798/I/3
SENATU
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich w latach 2019-2022

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II określa
następujące zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich w latach 2019-2022:
§1
Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani są poza postępowaniem
kwalifikacyjnym na kierunki studiów wskazane w tabeli:

Nazwa Konkursu

Organizator

Przyjęci na I rok studiów poza
konkursem

Akademia Młodych
Humanistów

Katolicki Uniwersytet Lubelski laureaci – na edytorstwo,
Jana Pawła II
filologię polską, filozofię,
kognitywistykę, retorykę
stosowaną

Konkurs „Język angielski –
pomysł na twoją przyszłość”

Katolicki Uniwersytet Lubelski 5 laureatów – na filologię
Jana Pawła II i IV LO im.
angielską
Mikołaja Kopernika w Rybniku

Konkurs papieski

Instytut Tertio Millennio

Konkurs Wiedzy "Budować
przyszłość na fundamentach
przeszłości"

9 laureatów – na filozofię lub
teologię
Katolicki Uniwersytet Lubelski 4 laureatów – na administrację,
Jana Pawła II i IV LO im.
europeistykę, prawo, prawo
Mikołaja Kopernika w Rybniku kanoniczne

Konkurs wiedzy o Polsce,
Europie i Świecie

Katolicki Uniwersytet Lubelski laureaci I-VI miejsca – na
Jana Pawła II
bezpieczeństwo narodowe,
doradztwo kariery i doradztwo
personalne, dziennikarstwo i
komunikację społeczną,
ekonomię, pedagogikę,
pedagogikę specjalną,
psychologię, socjologię, stosunki
międzynarodowe, zarządzanie
Konkurs Wiedzy z języka
IV LO im. Mikołaja Kopernika laureaci – na edytorstwo,
polskiego „Ciekawi Świata”
w Rybniku, Katolicki
filologię angielską, filologię
Uniwersytet Lubelski Jana
germańską, filologię klasyczną,
Pawła II
filologię niderlandzką, filologię
polską, filologię romańską,
filologię – sinologię,
hispanistykę, historię, historię
sztuki, krajoznawstwo i
turystykę kulturową, lingwistykę
stosowaną
Konkurs „Znaj swoje prawa” Katolicki Uniwersytet Lubelski laureat I miejsca – na prawo
Jana Pawła II
„Nikt nie jest samotną wyspą. IV LO im. Mikołaja Kopernika laureaci – na bezpieczeństwo
O potrzebie relacji” – konkurs w Rybniku, Katolicki
narodowe, doradztwo kariery i
wiedzy o społeczeństwie
Uniwersytet Lubelski Jana
doradztwo personalne,
Pawła II
dziennikarstwo i komunikację
społeczną, ekonomię,
pedagogikę, pedagogikę
specjalną, psychologię,
socjologię, stosunki
międzynarodowe, zarządzanie
Ogólnopolski konkurs „Bliżej Fundacja Rozwoju KUL
laureaci I-III miejsca drugiego
pszczół”
etapu – na architekturę
krajobrazu
Ogólnopolski konkurs
Katolicki Uniwersytet Lubelski laureaci I-III miejsca – na
fotograficzny „Człowiek w
Jana Pawła II
architekturę krajobrazu
krajobrazie”
Ogólnopolski Konkurs Języka Katolicki Uniwersytet Lubelski 3 laureatów – na filologię
Niemieckiego „An der KUL ist Jana Pawła II
germańską
Deutsch cool”
Ogólnopolski Konkurs
Logiczny
Ogólnopolski konkurs
plastyczny „Krajobraz wokół
mnie”
Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Biblijnej
Ogólnopolski Przegląd Poezji
„Jesienne Debiuty Poetyckie”

Fundacja Rozwoju KUL

3 laureatów – na filozofię,
kognitywistykę lub retorykę
stosowaną
Katolicki Uniwersytet Lubelski laureaci I-III miejsca – na
Jana Pawła II
architekturę krajobrazu
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
V Liceum Ogólnokształcące w
Lublinie, Katolicki Uniwersytet

laureaci – na filozofię, prawo
kanoniczne lub teologię
5 laureatów – na edytorstwo,
filologię angielską, filologię

Lubelski Jana Pawła II, Związek germańską, filologię klasyczną,
Literatów Polskich Oddział w filologię niderlandzką, filologię
Lublinie, Fundacja Fuga Mundi polską, filologię romańską,
filologię – sinologię,
hispanistykę, historię, historię
sztuki, krajoznawstwo i
turystykę kulturową, lingwistykę
stosowaną
Ogólnopolski Test Wiedzy o
Administracji Publicznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski laureat I miejsca – na
Jana Pawła II
administrację

Konkurs Języka Włoskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski 3 laureatów – na filologię
Jana Pawła II
romańską

§2
Laureaci i finaliści mogą korzystać z uprawnień tylko jeden raz, tj. w roku uzyskania świadectwa
dojrzałości.
§3
Laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich niemających uprawnień
przyznanych przez Senat KUL mogą korzystać z uprawnień laureatów konkursów na zasadach ogólnych,
jeżeli zasady organizacji konkursu nie budzą zastrzeżeń Rektora.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

