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UCHWAŁA 863/II/1
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zakresu rozmów sprawdzających stopień znajomości języka polskiego oraz angielskiego
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz 

studia II stopnia 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 2 i 9
Statutu KUL, w związku z § 7 ust. 2 i § 16 ust. 2 uchwały 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) określa, co następuje:

§ 1 
1. Rozmowa  sprawdzająca  stopień  znajomości  języka  polskiego  na  poziomie  B2  w  rozumieniu

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla kandydatów cudzoziemców ubiegających
się o przyjęcie na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia prowadzone w
języku polskim składa się z następujących części:
1) ustnej - 
a) rozmowa na temat dotychczasowych osiągnięć w zakresie kształcenia kandydata oraz celowości

wyboru kierunku studiów,
b) wypowiedź w oparciu o krótki materiał o tematyce ogólnej,
c) wypowiedź na podany temat związany z wybranym kierunkiem studiów.
2) pisemnej  -  rozwiązanie  testu  on-line  sprawdzającego  kompetencje  językowe  (40  losowo

wybranych zadań leksykalno-gramatycznych i recepcyjnych).
2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny: 

1) w celu  uzyskania  pozytywnej  oceny kandydat  musi  osiągnąć  próg zaliczeniowy na  poziomie
minimum 60 %;

2) część ustna - na  podstawie  wypowiedzi  kandydata  i  przeprowadzonej  rozmowy  sprawdzana
będzie płynność wypowiedzi, poprawność językowa, zakres struktur leksykalno-gramatycznych
oraz rozumienie ze słuchu i mówienie; maksymalna ilość punktów do zdobycia: 20, minimalna
ilość punktów wymagana do zaliczenia: 12;



3) część pisemna - wynik testu on-line: maksymalna ilość punktów do zdobycia: 40; minimalna ilość
punktów wymagana do zaliczenia: 24.

§ 2
1. Rozmowa  sprawdzająca  stopień  znajomości  języka  angielskiego  na  poziomie  B2  w  rozumieniu

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na  studia  I  stopnia,  jednolite  studia  magisterskie  oraz  studia  II  stopnia  prowadzone  w  języku
angielskim składa się z trzech części:
1) rozmowa na temat dotychczasowych osiągnięć w zakresie kształcenia kandydata oraz celowości

wyboru kierunku studiów;
2) wypowiedź w oparciu o krótki artykuł o tematyce ogólnej;
3) wypowiedź na podany temat związany z wybranym kierunkiem studiów.

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:
1) w celu  uzyskania  pozytywnej  oceny kandydat  musi  osiągnąć  próg zaliczeniowy na  poziomie
minimum 60 %;
2) wykonanie zadania: 
a) wypowiedź jest zgodna z tematem zadania i rozwija podany temat; kandydat przedstawia własne

opinie wraz z odpowiednią argumentacją, odwołuje się do opinii innych, zgadzając się z nimi lub
nie, przedstawia różne aspekty dotyczące omawianego tematu - maksymalna ilość punktów: 7;

b) zakres struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi - maksymalna ilość punktów:
5;

c) poprawność językowa - maksymalna ilość punktów: 5;
d) wymowa i płynność wypowiedzi - maksymalna ilość punktów: 3. 

§ 3
Traci moc uchwała Senatu nr 763/II/5 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 25
lutego  2016  r.  w sprawie  kryteriów oceny  przygotowania  oraz  stopnia  znajomości  języka  polskiego
kandydatów  cudzoziemców,  ubiegających  się  o  przyjęcie  na  studia  prowadzone  na  Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w języku polskim (Monitor KUL, poz. 182/2016).

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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