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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w programie pod nazwą 

 

 

Akademia Młodych Humanistów 
 

 

prowadzonego przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Wydział 

Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty KUL. 

Jej celem jest zapewnienie uczniom w szczególny sposób zainteresowanych 

kulturą, historią, literaturą i językiem polskim indywidualnej opieki naukowej 

oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. 

Program wspiera własną twórczość – naukową i literacką – uczniów, ich 

przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 

stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do 

studiów wyższych. Maksymalny czas uczestnictwa w Akademii ustaje wraz z 

ukończeniem szkoły średniej. 

 

Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela polonisty 

(w wyjątkowych wypadkach uczeń może – za zgodą rodziców – zgłosić się sam, o 

ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej 

kultury i dyscyplin humanistycznych). Nabór ma miejsce co roku w okresie 

zimowym, a formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej 

Uniwersytetu Otwartego KUL. 

Więcej informacji na www.open.kul.pl oraz w sekretariacie Uniwersytetu 

Otwartego KUL (tel. 81 445-42-90; otwarty@kul.pl). 
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Rekrutacja do Akademii Młodych Humanistów KUL – co należy zrobić? 

1. Rekrutacja do AMH odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia, 

uzupełnionej przez ucznia, nauczyciela oraz rodzica. 

2. Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony Uniwersytetu Otwartego KUL i 

uzupełnić po zapoznaniu się z Regulaminem AMH, który jest dostępny 

również na naszej stronie. 

3. Uzupełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub za 

pośrednictwem poczty do siedziby Uniwersytetu Otwartego KUL w 

terminie do 15 lutego 2018 roku: 

Uniwersytet Otwarty KUL 

Al. Racławickie 14 

20-950 Lublin 

pokój 109 A, Gmach Główny KUL 

4. Karty Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 8.01.2018-15.02.2018. 

5. Rada Programowa AMH po zapoznaniu się z informacjami z Karty 

Zgłoszenia podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do 

AMH. 

6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczniowie są informowani drogą 

mailową lub telefoniczną o wynikach rekrutacji i zapraszani na KUL na 

rozmowy indywidualne. Na podstawie rozmów indywidualnych z 

kandydatem Rada Programowa podejmuje decyzję o wyborze tutora. W 

wyjątkowych sytuacjach podejmowane są także decyzje o przyjęciu ucznia 

na okres próbny. 

7. Zakończenie uczestnictwa w programie wiąże się z realizacją wymagań 

Regulaminu i skutkuje uzyskaniem tytułu Laureata AMH, który 

umożliwia pierwszeństwo przyjęcia na wybrane kierunki KUL. 

 


