
M O N I T O R

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 298/2022

UCHWAŁA 869/I/4
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę 852/I/10 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad postępowania
rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

w roku akademickim 2022/2023

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9 Statutu
KUL oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z
2022 r., poz. 574 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.)
uchwala, co następuje:

§ 1
1. W uchwale  852/I/10  Senatu  KUL  z  dnia  24  czerwca  2021  r.  w  sprawie  zasad  postępowania

rekrutacyjnego  na  studia  na  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II  w  roku
akademickim 2022/2023 (Monitor KUL, poz. 333/2021) dodaje się § 21a o następującej treści:
„Szczegółowe zasady składania dokumentów przez kandydatów z Ukrainy zakwalifikowanych na
studia określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.”

2. Załącznik nr 5 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski



Załącznik nr 5

1) Kandydat z Ukrainy zakwalifikowany na studia składa dokumenty określone w § 16, 15 i 19 niniejszej
uchwały.

2) Kandydat  z  Ukrainy  jest  zwolniony  z  obowiązku  złożenia  tłumaczenia  przysięgłego  świadectwa
maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzonych w języku obcym. Dopuszcza
się możliwość przedłożenia zwykłego tłumaczenia ww. dokumentów.

3) Kandydat  z Ukrainy jest  zwolniony z obowiązku legalizacji  lub apostille  dokumentów, o których
mowa w § 20 i 21 niniejszej uchwały.

4) W  uzasadnionym  przypadku  Rektor  może  zobowiązać  kandydata  do  przedłożenia  tłumaczenia
przysięgłego dokumentów. 

5) W uzasadnionych przypadkach,  na wniosek kandydata,  Rektor  może podjąć decyzję o wydłużeniu
terminów  przewidzianych  zarządzeniem,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  6  niniejszej  uchwały  na
przedłożenie wymaganych dokumentów (w tym dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów).
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