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UCHWAŁA 807/II/9
SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich w naborze na rok akademicki 2023/2024

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, ze zm.), Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
określa  następujące  zasady  przyjmowania  na  studia  laureatów  konkursów  międzynarodowych  oraz
ogólnopolskich w naborze na rok akademicki 2023/2024:

§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 
Jana Pawła II

laureaci – na edytorstwo, 
filologię polską, filozofię, 
kognitywistykę, retorykę 
stosowaną, MISHus

Konkurs Języka Włoskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

3 laureatów – na filologię 
romańską

Konkurs Papieski Instytut Tertio Millennio 9 laureatów – na filozofię lub 
teologię oraz Theological 
Studies

Konkurs wiedzy o Polsce, 
Europie i Świecie

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

laureaci I-VI miejsca – na 
bezpieczeństwo narodowe, 
doradztwo kariery i doradztwo 
personalne, dziennikarstwo i 



komunikację społeczną, 
ekonomię, pedagogikę, 
pedagogikę specjalną, 
psychologię, socjologię, 
stosunki międzynarodowe, 
zarządzanie

Konkurs wiedzy z biologii i 
chemii

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II i IV LO im. 
Mikołaja Kopernika w Rybniku

laureaci – na biotechnologię

Konkurs wiedzy z historii Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II i IV 
LO im. Mikołaja Kopernika 
w Rybniku

4 laureatów – na administrację, 
europeistykę, prawo, prawo 
kanoniczne, historia

Konkurs wiedzy z języka 
angielskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II i IV LO im. 
Mikołaja Kopernika w 
Rybniku

laureaci – na edytorstwo,
filologię angielską, filologię
germańską, filologię klasyczną,
filologię niderlandzką, filologię
polską, filologię romańską,
filologię – sinologię,
hispanistykę, historię, historię
sztuki, krajoznawstwo i
turystykę kulturową, 
lingwistykę stosowaną

Konkurs wiedzy z języka 
polskiego

IV LO im. Mikołaja Kopernika 
w Rybniku, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II

laureaci – na edytorstwo, 
filologię germańską, filologię 
klasyczną, filologię 
niderlandzką, filologię polską, 
filologię romańską, filologię – 
sinologię, hispanistykę, historię,
historię sztuki, krajoznawstwo i 
turystykę kulturową

Konkurs z wiedzy o 
społeczeństwie

IV LO im. Mikołaja Kopernika 
w Rybniku, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II

laureaci – na bezpieczeństwo 
narodowe, doradztwo kariery i 
doradztwo personalne, 
dziennikarstwo i komunikację 
społeczną, ekonomię, 
pedagogikę, pedagogikę 
specjalną, psychologię, 
socjologię, stosunki 
międzynarodowe, zarządzanie

Konkurs „Znaj swoje prawa” Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

laureat I miejsca – na prawo

Ogólnopolska Prowincja Matki Bożej laureaci I-V miejsca – na 



Franciszkańska Olimpiada 
Wiedzy o św. Maksymilianie

Niepokalanej Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych 
(Ojców Franciszkanów) z 
siedzibą w Warszawie

dziennikarstwo i komunikację 
społeczną, teologię, Theological
Studies

Ogólnopolska Olimpiada 
Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne w Chorzowie

laureaci i finaliści – na Applied 
Anthropology, edytorstwo, 
filologię germańską, filologię 
klasyczną, filologię polską, 
filologię romańską, filozofię, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, kognitywistykę, 
krajoznawstwo i turystykę 
kulturową, lingwistykę 
stosowaną, retorykę stosowaną

Ogólnopolska Olimpiada o 
Ubezpieczeniach Społecznych

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych

 3 finalistów – na administrację,
ekonomię, socjologię, pracę 
socjalną, zarządzanie

Ogólnopolski konkurs „Bliżej
pszczół”

Fundacja Rozwoju KUL laureaci I-III miejsca drugiego 
etapu – na architekturę 
krajobrazu

Ogólnopolski konkurs 
fotograficzny „Człowiek w 
krajobrazie”

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

laureaci I-III miejsca – na 
architekturę krajobrazu

Ogólnopolski konkurs 
historyczny "Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady 
historii"

Fundacja Centrum Solidarności laureaci – na administrację, 
edytorstwo, europeistyka, 
filologię germańską, filologię 
klasyczną, filologię 
niderlandzką, filologię polską, 
filologię romańską, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, krajoznawstwo i 
turystykę kulturową, 
lingwistykę stosowaną, prawo, 
prawo kanoniczne

Ogólnopolski Konkurs 
Języka Niemieckiego „An der
KUL ist Deutsch cool”

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

3 laureatów – na filologię 
germańską

Ogólnopolski Konkurs 
Logiczny

Fundacja Rozwoju KUL 3 laureatów – na filozofię, 
kognitywistykę lub retorykę 
stosowaną

Ogólnopolski Konkurs na 
Audycję Historyczną Roku

Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi
Polskiemu Instytutu Pamięci 

laureaci – na administrację, 
edytorstwo, europeistyka, 
filologię germańską, filologię 



Narodowej klasyczną, filologię 
niderlandzką, filologię polską, 
filologię romańską, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, krajoznawstwo i 
turystykę kulturową, 
lingwistykę stosowaną, prawo, 
prawo kanoniczne

Ogólnopolski konkurs 
plastyczny „Krajobraz wokół 
mnie”

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

laureaci I-III miejsca – na 
architekturę krajobrazu

Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Biblijnej

Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana”

laureaci – na filozofię, prawo 
kanoniczne lub teologię oraz 
Theological Studies

Ogólnopolski Przegląd Poezji
„Jesienne Debiuty Poetyckie”

V Liceum Ogólnokształcące w 
Lublinie, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, 
Związek Literatów Polskich 
Oddział w Lublinie, Fundacja 
Fuga Mundi

5 laureatów – na edytorstwo, 
filologię angielską, filologię 
germańską, filologię klasyczną, 
filologię niderlandzką, filologię 
polską, filologię romańską, 
filologię – sinologię, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, krajoznawstwo i 
turystykę kulturową, 
lingwistykę stosowaną

Ogólnopolski Test Wiedzy o 
Administracji Publicznej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II

laureat I miejsca – na 
administrację

Olimpiada Innowacji 
Technicznych i 
Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń 
Wynalazców i 
Racjonalizatorów

laureaci i finaliści – na Applied 
Anthropology, bezpieczeństwo 
narodowe, edytorstwo, 
ekonomię, filologię germańską, 
filologię klasyczną, filologię 
polską, filologię romańską, 
filozofię, hispanistykę, historię, 
historię sztuki, informatykę, 
kognitywistykę, krajoznawstwo 
i turystykę kulturową, 
lingwistykę stosowaną, 
pedagogikę, pedagogikę 
specjalną, pracę socjalną, 
socjologię, retorykę stosowaną, 
stosunki międzynarodowe, 
zarządzanie



Olimpiada Medialna Fundacja Nowe Media laureaci – na dziennikarstwo i 
komunikację społeczną

Olimpiada Prawosławnej 
Wiedzy Religijnej

Katedra Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu w Białymstoku

laureaci i finaliści – na Applied 
Anthropology, historię, historię 
sztuki, kognitywistykę, 
krajoznawstwo i turystykę 
kulturową, prawo kanoniczne, 
retorykę stosowaną teologię, 
Theological Studies

Olimpiada Statystyczna Główny Urząd Statystyczny laureaci – na Applied 
Anthropology, bezpieczeństwo 
narodowe, doradztwo kariery i 
doradztwo personalne, 
dziennikarstwo i komunikację 
społeczną, ekonomię, filozofię, 
informatykę, kognitywistykę, 
matematykę, pedagogikę, 
pedagogikę specjalną, retorykę 
stosowaną socjologię, stosunki 
międzynarodowe, zarządzanie

Olimpiada Teologii 
Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego z siedzibą w 
Warszawie

laureaci – na Applied 
Anthropology, kognitywistykę, 
MISHuS, pedagogikę, 
pedagogikę specjalną, retorykę 
stosowaną, teologię, 
Theological Studies

Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody laureaci i finaliści – na Applied 
Anthropology, architekturę 
krajobrazu, biotechnologię, 
edytorstwo, filologię 
germańską, filologię klasyczną, 
filologię polską, filologię 
romańską, filozofię, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, inżynierię środowiska w 
Stalowej Woli, kognitywistykę, 
krajoznawstwo i turystykę 
kulturową, lingwistykę 
stosowaną, retorykę stosowaną

Olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne

laureaci i finaliści - na Applied 
Anthropology, edytorstwo, 
ekonomię, europeistykę, 
filologię germańską, filologię 
klasyczną, filologię polską, 



filologię romańską, filozofię, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, kognitywistykę, 
krajoznawstwo i turystykę 
kulturową, lingwistykę 
stosowaną, matematykę, 
MISHuS, retorykę stosowaną, 
zarządzanie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i 
Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny

12 laureatów – na 
bezpieczeństwo narodowe, 
dziennikarstwo i komunikację 
społeczną, filozofię, 
kognitywistykę, retorykę 
stosowaną, stosunki 
międzynarodowe, edytorstwo, 
filologię germańską, filologię 
klasyczną, filologię polską, 
filologię romańską, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, krajoznawstwo i 
turystykę kulturową, 
lingwistykę stosowaną

Olimpiada Wiedzy o Prawie 
(Ostrołęka)

II Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące im. Toniego 
Halika z siedzibą w Ostrołęce

laureaci i finaliści – na 
administrację, Applied 
Anthropology, bezpieczeństwo 
narodowe, dziennikarstwo i 
komunikację społeczną, 
edytorstwo, europeistykę, 
filologię germańską, filologię 
klasyczną, filologię polską, 
filologię romańską, filozofię, 
hispanistykę, historię, historię 
sztuki, kognitywistykę, 
krajoznawstwo i turystykę 
kulturową, lingwistykę 
stosowaną, pracę socjalną, 
prawo, prawo kanoniczne, 
retorykę stosowaną, socjologię, 
stosunki międzynarodowe

§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  zwolnieni  z  postępowania
kwalifikacyjnego  zobowiązani  są  do  przedstawienia  skanu  zaświadczenia  o  udziale  w  konkursie  i
uzyskanym tytule.

§4

Kandydaci  będący  laureatami  i  finalistami  konkursów  międzynarodowych  oraz  ogólnopolskich
ubiegający się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim zobowiązani są  przedstawić
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

§5

Laureaci  i  finaliści  konkursów  międzynarodowych  oraz  ogólnopolskich  nie  mających  uprawnień
przyznanych przez Senat KUL mogą korzystać z uprawnień laureatów konkursów na zasadach ogólnych,
jeżeli zasady organizacji konkursu nie budzą zastrzeżeń Rektora.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński


	MONITOR

