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Studia na KUL
www.kul.pl/studia
Uczelnia prowadzi nauczanie na wszystkich poziomach kszta�-

cenia: studia I stopnia licencjackie i in�ynierskie, II stopnia magi-
sterskie, III stopnia doktoranckie, mi�dzywydzia�owe indywidualne 
studia humanistyczne oraz studia podyplomowe. Studenci KUL 
mog� podejmowa� tak�e studia w ramach Akademii Artes Libera-
les, co umo�liwia studiowanie pod okiem najlepszych specjalistów 
z danej dziedziny w Polsce. Do dyspozycji spo�eczno�ci akademic-
kiej pozostaje tak�e ponad dwumilionowy ksi�gozbiór Biblioteki 
Uniwersyteckiej.

Studenci KUL rozwijaj� si� lingwistycznie. Poza nauk� europej-
skich j�zyków staro�ytnych i nowo�ytnych mog� si� tak�e uczy� 
j�zyka chi�skiego, hebrajskiego czy sanskrytu. Dzi�ki wspó�pracy 
KUL z wieloma uczelniami w kraju i za granic� studenci korzystaj� 
z programów: MOST, ERASMUS i COMENIUS.

Na KUL-u zastosowano specjalne rozwi�zania architektonicz-
ne i dydaktyczne umo�liwiaj�ce studiowanie osobom niepe�no-
sprawnym. Z my�l� o nich prowadzone s� specjalne programy 
m.in. dla niewidomych na anglistyce, dla nies�ysz�cych na pe-
dagogice.

Biuro Karier KUL s�u�y pomoc� w realizowaniu dodatkowych 
sta�y czy praktyk, pomaga równie� w znalezieniu pracy podczas 
oraz po uko�czeniu studiów.

Kampusy Uniwersyteckie
www.kul.pl/wycieczka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw�a II to najstarsza uczel-

nia w Lublinie. Wros�a w krajobraz miasta, wspó�tworz�c go. Aby 
zapewni� zarówno studentom, jak i pracownikom najlepsze wa-
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runku do rozwoju, KUL prowadzi zaj�cia w kilku kampusach uni-
wersyteckich:

KUL – kampus g�ówny, znajduj�cy si� w centrum miasta przy Al. 
Rac�awickich; tworzy go Gmach G�ówny KUL (GG) – XVIII-wieczny 
budynek poklasztorny, wkomponowany w uk�ad nowoczesnych 
budynków dydaktycznych: Collegium Jana Paw�a II (C), Collegium 
Norwidianum (CN). Mieszcz� si� tu m. in.: Ko�ció� Akademicki, sie-
dziba w�adz Uniwersytetu, biura obs�ugi administracyjnej, najstar-
sze wydzia�y, sto�ówka akademicka, przychodnia zdrowia.

„Spokojna” – budynek Collegium Iuridicum (CI) znajduj�cy 
si� na ul. Spokojnej w odleg�o�ci 10 minut pieszo od kampusu 
g�ównego, zajmowany przez Wydzia� Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji; 

„Poczekajka” – kampus uniwersytecki przy ul. Konstantynów; 
mieszcz� si� tam akademiki, barek, hala sportowa (HS), korty teni-
sowe, laboratoria (CH) oraz Wydzia� Matematyczno-Przyrodniczy 
(WMP);

„Majdanek” – kampus mieszcz�cy si� przy ul. Droga M�czen-
ników Majdanka; znajduj� si� tam Instytuty: Kulturoznawstwa, Pe-
dagogiki, Dziennikarstwa, Politologii;

Biblioteka Uniwersytecka (BU) – mieszcz�ca si� przy ul. Cho-
pina, 10 min. pieszo od g�ównego kampusu.

Wychodz�c naprzeciw potrzebom spo�ecze�stwa, trzy najnow-
sze wydzia�y KUL zorganizowane zosta�y w innych miastach:

Stalowa Wola w woj. Podkarpackim, gdzie mie�ci si� Wydzia� 
Zamiejscowy Nauk o Spo�ecze�stwie i Wydzia� Zamiejscowy Prawa 
i Nauk o Gospodarce;

Tomaszów Lubelski w woj. Lubelskim, gdzie zorganizowany 
zosta� Wydzia� Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych.
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Stypendia
www.kul.pl/dts
Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II 

w czasie trwania studiów mog� korzysta� z ró�nych form pomocy 
materialnej:
• stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi znajdu-

j�cemu si� w trudnej sytuacji materialnej;
• stypendium za wyniki w nauce – otrzymuje je student, 

który uzyska� w poprzednim roku akademickim wysok� �red-
ni� ocen ze wszystkich przedmiotów obj�tych planem studiów 
i programem nauczania na danym kierunku;

• stypendium za wyniki w sporcie – otrzymuje je student, 
który osi�gn�� wysokie wyniki sportowe we wspó�zawodnictwie 
mi�dzynarodowym lub krajowym;

• stypendium specjalne – przyznawane osobom niepe�no-
sprawnym;

• stypendium ministra za osi�gni�cia w nauce;
• stypendium ministra za wybitne osi�gni�cia sportowe;
• stypendium na wy�ywienie – przyznawane studentowi 

znajduj�cemu si� w trudnej sytuacji materialnej;
• stypendium mieszkaniowe – przyznawane studentowi 

studiów stacjonarnych znajduj�cemu si� w trudnej sytuacji 
materialnej z tytu�u zamieszkania w domu studenckim lub 
w obiekcie innym ni� dom studencki, je�eli codzienny dojazd 
z miejsca sta�ego zamieszkania do uczelni uniemo�liwia�by lub 
w znacznym stopniu utrudnia� studiowanie;

• zapomoga – jest form� dora	nej, bezzwrotnej pomocy, przy-
znawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych zna-
laz� si� przej�ciowo w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe�no-
sprawnych, stypendium na wy�ywienie, stypendium mieszkanio-
we oraz zapomog� student mo�e otrzymywa� przez ca�y okres 
studiów, równie� na pierwszym roku studiów. Natomiast stypen-
dium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendia ministra stu-
dent mo�e otrzymywa� pocz�wszy od drugiego roku studiów. 

KULTURA
www.kul.pl/kul-tura
Studenci KUL dzia�aj� w wielu organizacjach studenckich, dzi�ki 

czemu Uniwersytet jest wa�nym centrum �ycia kulturalnego. Two-
rz� je m. in. chóry: Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickie-
go i teatry: Scena Plastyczna KUL – autorski teatr Leszka M�dzika 
oraz Teatr ITP – grupa studencka, wystawiaj�ca autorskie musicale. 
Galeria 1 im. B. S�omki i Galeria Sceny Plastycznej KUL przygoto-
wuj� cykliczne wernisa�e, Agencja Fotograficzna TERRA organizuje 
tematyczne wystawy zdj��, za� Akademickie Studio Filmowe – 
pokazy filmów. Ponadprogramowy rozwój naukowy umo�liwiaj� 
studentom ko�a naukowe, dzia�aj�ce przy ka�dym z kierunków stu-
diów organizuj�c szkolenia, wyk�ady i konferencje.

Szkoleniem sportowym studentów zajmuje si� Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu we wspó�pracy z Akademickim Zwi�z-
kiem Sportowym. Ich dzia�alno�� wspieraj� Ko�a PTTK: turystyki 
pieszej i ró�nej (obejmuj�cej m. in. kajakarstwo, jazd� konn�, �e-
glarstwo) oraz Legia Akademicka.

Corocznie na KUL odbywa si� najwi�ksza studencka impreza 
kulturalna – „KULturalia”, organizowana przez Samorz�d Studen-
tów KUL. Jest to wyj�tkowy czas aktywno�ci studenckiej, wype�-
niony koncertami, wystawami, licznymi warsztatami i dyskusjami.
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Post�powanie kwalifikacyjne na studia w KUL ma form� kon-
kursu. Kandydat mo�e ubiega� si� o przyj�cie na nie wi�cej ni� 
trzy kierunki studiów, przy czym mo�e podj�� studia tylko na 
jednym kierunku. Podczas rejestracji nale�y okre�li� hierarchi� 
wybranych kierunków, to znaczy, na który z nich kandydat chce 
by� przyj�ty w pierwszej kolejno�ci, a na który w dalszej.

Warunkiem przyst�pienia do post�powania kwalifikacyjne-
go jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego 
dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli 
uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

Przeliczanie punktów procentowych z matury pisem-
nej (cz��� zewn�trzna)
Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie matural-

nym wyznacza si� zgodnie z zasadami:
• poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji wynik jest równy 

liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;
• poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procen-

towych uzyskanych z tego poziomu pomno�onych przez 0,45.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami maksymalny, przeli-
czony wynik to:

za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt
za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.
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ZASADY POST�POWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAW�A II

W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
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Wynik procentowy egzaminu maturalnego z j�zyka obcego 
nowo�ytnego zdanego na poziomie dwuj�zycznym jest prze-
liczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez 
pomno�enie osi�gni�tego wyniku przez wspó�czynnik 4/3 
i zaokr�glenie do pe�nego procenta, z zastrze�eniem, �e mak-
symalny wynik ko�cowy z tego j�zyka nie mo�e przekroczy� 
100%.

Laureat lub finalista zwolniony z ca�o�ci albo z elementu 
sk�adowego post�powania kwalifikacyjnego, otrzymuje z ca�o-
�ci albo z tego elementu post�powania 100 punktów.

Obliczanie wyników ko�cowych
W przypadku niektórych kierunków poszczególne przed-

mioty liczone w konkursie �wiadectw maj� niejednakow� 
wag�. Informacja o tym, jak� wag� maj� poszczególne przed-
mioty, znajduje si� w opisie warunków rekrutacji na dany kie-
runek. Jest to informacja o tym, jak� cze�� wyniku ko�cowego 
stanowi wynik z danego przedmiotu.

Przyk�ad: 
na kierunek prawo punktowane s� nast�puj�ce przedmioty: 
a) historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka, 

lub filozofia (50% wyniku ko�cowego); w przypadku za-
liczenia wi�cej ni� jednego z wymienionych przedmio-
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tów, punktowany jest ten, z którego kandydat uzyska� 
najlepszy wynik;

b) j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
c) j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego). 
Wyniki z obu przedmiotów, po przeliczeniu z uwzgl�d-

nieniem poziomu matury, przeliczane s�, wed�ug wag, czyli 
w przypadku prawa wynik z najlepiej zdanego przedmiotu 
z listy do wyboru mno�y si� przez 50%, wynik z j�zyka polskie-
go mno�y si� przez 25%, a wynik z j�zyka obcego przez 25%.

Tak przeliczone wyniki sumuje si�, co daje wynik ko�cowy. 
Oblicza si� go z dok�adno�ci� do 2 miejsc po przecinku.

Rejestracja
Aby zosta� kandydatem na studia, trzeba zarejestrowa� si� 

w serwisie rekrutacyjnym „dla kandydatów” na stronie inter-
netowej KUL: www.kul.pl i wnie�� op�at� rekrutacyjn�. 

Szczegó�y na temat rejestracji i post�powania rekrutacyjne-
go dost�pne s� na stronie www.kul.pl/dlakandydatow.

Kandydat ponosi odpowiedzialno�� za podanie podczas 
rejestracji nieprawdziwych lub niepe�nych danych. Wszelkie 
nieprawdziwe informacje mog� wp�yn�� na przebieg post�-
powania rekrutacyjnego, nie mo�na wi�c wpisywa� �adnych 
fikcyjnych danych, bo mo�e to skutkowa� nieprzyj�ciem na 
studia.

Osoby z now� matur� ubiegaj�ce si� o przyj�cie na studia 
nie sk�adaj� �adnych dokumentów. Od tej regu�y wyj�tek sta-
nowi� laureaci i finali�ci olimpiad, którzy sk�adaj� kwestiona-
riusz zg�oszeniowy b�d�cy wynikiem rejestracji, kserokopi� 

�wiadectwa maturalnego oraz potwierdzon� urz�dowo za 
zgodno�� z orygina�em kserokopi� za�wiadczenia o udziale 
w olimpiadzie i uzyskanym tytule.

Ka�dy kandydat dokonuje wp�aty na indywidualnie gene-
rowany numer konta (inny dla ka�dego kandydata), dost�p-
ny w zak�adce „op�ata rekrutacyjna” po zarejestrowaniu si�
w serwisie rekrutacyjnym, wybraniu kierunków studiów 
i zatwierdzeniu wyboru. Osoby wybieraj�ce wi�cej ni� 
1 kierunek studiów wnosz� op�at� odpowiednio zwielokrot-
nion�. 

Przez wniesienie op�aty rozumie si� zaksi�gowanie nale�no-
�ci na rachunku bankowym KUL. Informacja o przyj�ciu wp�aty 
b�dzie wtedy dost�pna w zak�adce „komunikaty” na koncie 
rekrutacyjnym kandydata. 

Op�ata nie podlega zwrotowi, nawet je�li kandydat nie 
przyst�pi� do post�powania kwalifikacyjnego.

Z wniesienia op�aty rekrutacyjnej zwolnieni s� laureaci i fi-
nali�ci olimpiad stopnia centralnego, wymienionych w „aktu-
alno�ciach” serwisu rekrutacyjnego.

Matura mi�dzynarodowa
Kandydaci posiadaj�cy dyplom matury mi�dzynarodowej 

(International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Gene-
wie, przyjmowani s� na podstawie wymaganych dokumentów 
(otrzymuj� maksymaln� liczb� punktów) w ramach planowa-
nej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskaj� 
na egzaminie IB ��czn� sum� punktów przynajmniej 28, z wy-
j�tkiem kierunków:
• architektura krajobrazu, grafika, muzykologia i teologia, 

na które zostan� przyj�ci, o ile uzyskaj� przynajmniej 
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28 punktów oraz uko�cz� z wynikiem pozytywnym eg-
zamin praktyczny lub rozmow� kwalifikacyjn� (egza-
min i rozmowa w zakresie obowi�zuj�cym kandydatów 
z „now� matur�”),

• filologia polska, o ile uzyskaj� przynajmniej 28 punktów, 
w tym co najmniej 6 punktów z j�zyka polskiego,

• Kolegium MISH, o ile uzyskaj� przynajmniej 35 punktów.
Kandydaci ci s� zwolnieni z op�aty rekrutacyjnej, o ile 

nie s� zobowi�zani do przyst�pienia do dodatkowego 
sprawdzianu (na teologi�, muzykologi�, architektur� kra-
jobrazu). Sk�adaj� kwestionariusz zg�oszeniowy, b�d�cy 
wynikiem rejestracji elektronicznej oraz za�wiadczenie o 
wyniku matury mi�dzynarodowej, potwierdzone przez 
szko��.

Matura dwuj�zyczna oraz tzw. „stara matura”
Kandydatów z matur� dwuj�zyczn� oraz tzw. „star� matu-

r�” zapraszamy do zapoznania si� z kryteriami rekrutacji na 
stronie www.kul.pl/dlakandydatow

Podj�cie studiów
Kandydat przyj�ty na studia w KUL musi z�o�y� w termi-

nie okre�lonym w decyzji o przyj�ciu na studia o�wiadczenie 
o podj�ciu studiów wraz z kompletem dokumentów, pod ry-
gorem skre�lenia z listy przyj�tych.

Komplet dokumentów obejmuje:
1) kserokopi� dowodu osobistego potwierdzon� urz�-

dowo,
2) orygina� �wiadectwa dojrza�o�ci,

3) orygina� �wiadectwa uko�czenia szko�y �redniej – doty-
czy kandydatów przyj�tych na studia na podstawie kon-
kursu �wiadectw, którzy zdawali egzamin dojrza�o�ci,

4) fotografie kolorowe bez nakrycia g�owy, na jasnym tle, z 
widocznym lewym uchem:

a) 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
b) wersj� elektroniczn� w formacie BMP o wymiarach 236x295 

punktów (20x25mm w rozdzielczo�ci 300 DPI).
5) aktualne za�wiadczenie lekarskie stwierdzaj�ce zdolno�� 

do podj�cia nauki na wybranym kierunku (nie starsze 
ni� 6 miesi�cy) – dotyczy zakwalifikowanych na kierunki 
I stopnia: biotechnologia, ochrona �rodowiska, przyro-
doznawstwo i filozofia przyrody oraz kierunek II stopnia: 
ochrona �rodowiska,

6) aktualn� (nie starsz� ni� 6 miesi�cy) metryk� chrztu – do-
tyczy chrze�cijan �wieckich,

MMM
KKK

PPP
KKK



8
7) opini� ksi�dza proboszcza – dotyczy kandydatów wy-

znania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo 
kanoniczne, teologia,

8) zezwolenie w�adz duchownych na odbywanie studiów – 
dotyczy osób duchownych,

9) formularz dla osób przyj�tych, zawieraj�cy pisemne o�wiad-
czenie o podj�ciu studiów, wydrukowany z konta rekruta-
cyjnego kandydata.

Informacja rekrutacyjna:
Dzia� Toku Studiów 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw�a II
Aleje Rac�awickie 14, 20-950 Lublin, pok. 137
tel. +48 81 445 41 37, 74
e-mail: dts@kul.pl
www.kul.pl/dlakandydatow

Informacja dla kandydatów niepe�nosprawnych
Kandydatów niepe�nosprawnych prosimy o kontakt z Pe�-

nomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepe�nosprawnych. 
Mo�na tam uzyska� informacje o tym, czy dana niepe�no-
sprawno�� pozwoli studiowa� na wybranym kierunku, na jak� 
pomoc mo�na liczy� podczas egzaminów wst�pnych, jakie s� 
warunki bytowe i mo�liwo�ci Uczelni wspierania studentów 
niepe�nosprawnych.

Kontakt:
Pe�nomocnik Rektora ds. Studentów Niepe�nosprawnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw�a II
Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin
Kolegium Jana Paw�a II, pok. C-206
tel.: +48 81 445 32 03

InII
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Absolwent mediteranistyki zdobywa: wiedz� o narodach, 
krajach i kulturach 
ródziemnomorza zarówno w perspekty-
wie historycznej, jak i wspó�czesnej. Dzi�ki zdobytej wiedzy 
i umiej�tno�ciom mo�e szuka� zatrudnienia w instytucjach 
utrzymuj�cych kontakty mi�dzynarodowe, mi�dzykulturowe 
i mi�dzyreligijne, takich jak muzea, centra kultury, biura po-
dró�y i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy wspó�-
pracuj�ce z krajami 
ródziemnomorza, organizacje europej-
skie i mi�dzynarodowe.

Zasady przyj��
Mediteranistyka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski;
- j�zyk obcy nowo�ytny;
- filozofia lub historia, lub geografia, lub historia sztuki, lub 

wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� 
jeden spo�ród nich, punktowany jest ten, z którego uzyska� 
najlepszy wynik.

MUZYKOLOGIA
www.kul.pl/muzykologia
Program studiów muzykologicznych pozwala na ��czenie 

teorii muzyki z praktyk� muzyczn�; w ramach studiów pierw-
szego stopnia (licencjackich) umo�liwia realizacj� specjaliza-
cji artystycznej „Muzyka liturgiczna”, dwóch specjaliza-
cji zawodowych: „Krytyka i dziennikarstwo muzyczne” 

WYDZIA	 TEOLOGII

MEDITERANISTYKA
www.kul.pl/mediteranistyka
Mediteranistyka to wiedza o 
ródziemnomorzu, jego kultu-

rach i religiach, krajach i narodach, dziejach i wspó�czesno�ci 
oraz znaczeniu, osi�gni�ciach i problemach. Na KUL zaj�cia 
na tym kierunku prowadzone s� przez wybitnych specjalistów 
z zakresu ró�nych dziedzin i dyscyplin naukowych: historii, hi-
storii sztuki, kulturoznawstwa, filozofii, teologii, religioznaw-
stwa, politologii i ekonomii.

Program 3-letnich studiów licencjackich obejmuje m.in. na-
st�puj�ce przedmioty: geografia, historia i historia sztuki 
ród-
ziemnomorza, historia filozofii z elementami filozofii �ydow-
skiej i arabskiej, zarys kulturoznawstwa, religiologia, historia 
i kultura staro�ytnego Bliskiego Wschodu oraz staro�ytnej 
Grecji i Rzymu, etnologia i religie Bliskiego Wschodu, historia 
i natura judaizmu, islam w krajach 
ródziemnomorza, wspó�-
czesne ruchy muzu�ma�skie, dialog mi�dzyreligijny w krajach 

ródziemnomorza, teologia pokoju, psychologia dialogu 
i mediacji, problemy polityczne w krajach 
ródziemnomorza, 
wspó�praca gospodarcza Polski z krajami 
ródziemnomorza, 
Polacy i Polonia w krajach 
ródziemnomorza, podstawy or-
ganizacji turystyki pielgrzymkowej. Ponadto na I i II roku stu-
denci ucz� si� dwóch j�zyków obcych, które wybieraj� spo�ród 
hebrajskiego wspó�czesnego, arabskiego, hiszpa�skiego i w�o-
skiego.
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oraz „Edytorstwo muzyczne” oraz specjalizacji nauczy-
cielskiej. Naukowe szlify studenci zdobywaj� w ramach ka-
tedr o ró�nych profilach: monodia liturgiczna, teoria i historia 
muzyki �redniowiecza, polifonia religijna, etnomuzykologia 
i hymnologia, instrumentologia oraz hermeneutyka i kryty-
ka muzyczna. W ten sposób zyskuj� uprawnienia zawodowe 
w ramach okre�lonych specjalizacji.

Studenci maj� mo�liwo�� rozwijania muzycznych talen-
tów i nabytych umiej�tno�ci poprzez dzia�alno�� w Scho-
la gregoriana, w Chórze Muzykologii KUL oraz w Zespole 
Instrumentalnym – zespo�ach zorganizowanych w ramach 
Instytutu Muzykologii. Ch�tni mog� anga�owa� si� tak�e 
w dzia�alno�� zespo�ów ogólnouniwersyteckich, jak cho�by 
Chór i Orkiestra Kameralna KUL. M�odzi naukowcy swoje 
uzdolnienia rozwijaj� w ramach Ko�a Naukowego Studen-
tów KUL organizuj�c szereg imprez kulturalnych – koncer-
tów, spotka� i sympozjów naukowych. Studia muzykolo-
giczne prowadzone s� równie� w 
wi�tokrzyskim Instytucie 
Teologicznym w Kielcach.

Zasady przyj��
Muzykologia – studia stacjonarne I stopnia
Grupa ze specjalizacj� Muzyka liturgiczna:
Kwalifikacja na podstawie konkursu �wiadectw dojrza�o�ci 

i sprawdzianu umiej�tno�ci praktycznych.
a) Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki 

z nast�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (30% wyniku ko�cowego);
- historia lub historia muzyki, lub matematyka (20% wy-

niku ko�cowego); je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� je-

den spo�ród wymienionych przedmiotów, punktuje si� 
ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

b) Sprawdzian umiej�tno�ci praktycznych (50% wyniku ko�-
cowego):
- zasady muzyki (Literatura: Franciszek Weso�owski, Za-

sady muzyki);
- podstawy harmonii (Literatura: Kazimierz Sikorski, Har-

monia);
- fortepian lub organy – wykonanie dwóch utworów 

z ró�nych epok;
- sprawdzian predyspozycji s�uchowych.

Grupa bez specjalizacji Muzyka liturgiczna:
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (60% wyniku ko�cowego);
- historia lub historia muzyki, lub matematyka (40% wyni-

ku ko�cowego); je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden 
spo�ród wymienionych przedmiotów, punktuje si� ten, 
z którego uzyska� najlepszy wynik.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia niestacjonar-
ne III stopnia (doktoranckie).

NAUKI O RODZINIE
www.kul.pl/rodzina
Przedmiotem bada� w Instytucie Nauk o Rodzinie jest sze-

roko rozumiana problematyka ma��e�stwa i rodziny ujmowa-
na w kontek�cie wspó�czesnej kultury.

Tematy bada� naukowych podejmowanych przez pracowni-
ków Instytutu to m.in.: duchowo-psychologiczna koncepcja sys-
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temu rodzinnego, moralne aspekty teologii �ycia (zagadnienia 
bioetyczne), profilaktyka i ochrona zdrowia w ró�nych grupach 
spo�ecznych, rodzina we wspó�czesnym spo�ecze�stwie, relacje 
interpersonalne w rozwoju osobowym cz�owieka, relacje mi�-
dzy chrze�cija�stwem i kultur�, wyzwania duszpasterstwa rodzin 
w dynamice zmian spo�eczno-gospodarczych i obyczajowych.

Studia na tym kierunku maj� charakter interdyscyplinarny – 
uwzgl�dniaj� aspekt filozoficzny, psychologiczny, pedagogicz-
ny, socjologiczny, prawny i teologiczny.

Absolwenci nauk o rodzinie przygotowani s� do pracy 
w szkolnictwie, o�rodkach opieku�czo-wychowawczych jako 
wychowawcy i opiekunowie, poradniach ma��e�sko-rodzin-
nych w charakterze doradcy i konsultanta, w systemie s�dow-
nictwa i pracy socjalnej (mog� podj�� aplikacj� upowa�niaj�c� 
do pracy w charakterze kuratora s�dowego i kuratora rodzin-
nego), placówkach pomocy spo�ecznej w charakterze pracow-
nika socjalnego, o�rodkach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
zak�adach poprawczych i penitencjarnych.

Zasady przyj��
Nauki o Rodzinie – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty: 
- j�zyk polski, 
- j�zyk obcy nowo�ytny, 
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowi�zko-

wy lub dodatkowy). Je�eli kandydat zdawa� wi�cej ni� jeden 
przedmiot wybrany, punktowany jest ten, z którego uzyska� 
najlepszy wynik.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).

TEOLOGIA
www.kul.pl/teologia
Celem studiów teologicznych jest przede wszystkim inte-

lektualne pog��bienie swojej wiary, jak równie� rzetelne przy-
gotowanie si� do pe�nienia pos�ugi w Ko�ciele, jako prezbiter, 
osoba konsekrowana lub �wiecka. Zdobyta wiedza teologicz-
na po��czona z formacj� duchow� pomaga lepiej rozumie� 
mechanizmy �ycia spo�ecznego z perspektywy �wiatopogl�du 
chrze�cija�skiego.

Poprzez studia teologiczne na KUL nabywa si� gruntownej 
wiedzy teologicznej z elementami filozofii i biblistyki, jak rów-
nie� nauk humanistycznych i spo�ecznych.

Absolwenci, dzi�ki bogatej ofercie �wicze� i praktyk 
pedagogicznych, przygotowani s� do pracy w ko�cielnych 
i �wieckich instytucjach oraz o�rodkach zajmuj�cych si� 
podejmowaniem dzia�a�, �wiadczeniem us�ug edukacyj-
no-kulturowych, oraz profilaktyk� spo�eczn�. Dzi�ki naby-
tej gruntownej wiedzy teologicznej �atwo odnajd� si� tak�e 

ZZZZ
N



12
w innych obszarach 
aktywno�ci spo�ecz-
nej, nie wy��czaj�c 
polityki i biznesu.

Studenci teolo-
gii maj� mo�liwo�� 
zdobycia w trakcie 
studiów specjalno-
�ci nauczycielskiej, 
która daje uprawnie-
nia do nauczania re-
ligii w szko�ach, oraz 
specjalno�ci archi-
wistyka ko�cielna.

Zasady przyj��
Teologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 
- Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci (70% wyniku ko�cowego). 

Punktowane przedmioty: j�zyk polski i j�zyk obcy nowo�ytny.
- Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku ko�cowego) w za-

kresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Ko-
�cio�a; obowi�zuje ogólna znajomo�� encyklik Jana Paw�a II 
oraz aktualnych najwa�niejszych wydarze� w �yciu Ko�cio�a.

Literatura: Marian Rusecki (red.), By� chrze�cijaninem dzi�. 
Teologia dla szkó� �rednich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 
(lub wcze�niejsze wydania);

Jan Pawe� II, Dzie�a zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wy-
dawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne III stopnia 
(doktoranckie).

PRACA SOCJALNA 

Zasady przyj��
Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów: j�zyk polski, j�zyk obcy nowo�ytny, 
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowi�zkowy lub 
dodatkowy).

RELIGIOZNAWSTWO 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Religioznawstwo – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (50% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (50% wyniku ko�cowego).

KULTURY I RELIGIE KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Kultury i religie krajów Europy Wschodniej – studia 

stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (50% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (50% wyniku ko�cowego).
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KULTURY I RELIGIE BLISKIEGO WSCHODU 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Kultury i religie bliskiego Wschodu – studia stacjo-

narne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (50% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (50% wyniku ko�cowego).

MUZYKA KO
CIELNA 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Muzyka ko�cielna – studia stacjonarne I stopnia
Kwalifikacja na podstawie konkursu �wiadectw dojrza�o�ci 

i sprawdzianu umiej�tno�ci praktycznych.
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (30% wyniku ko�cowego);
- historia lub historia muzyki, lub matematyka (20% wyniku 

ko�cowego); je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród 
wymienionych przedmiotów, punktuje si� ten, z którego uzy-
ska� najlepszy wynik.

Sprawdzian umiej�tno�ci praktycznych (50% wyniku ko�-
cowego):

- zasady muzyki (Literatura: Franciszek Weso�owski, Zasady 
muzyki);

- podstawy harmonii (Literatura: Kazimierz Sikorski, Harmonia);

- fortepian lub organy – wykonanie dwóch utworów z ró�-
nych epok;

- sprawdzian predyspozycji s�uchowych.

NAUKI O DZIA	ALNO
CI CHARYTATYWNEJ 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Nauki o dzia�alno�ci charytatywnej – studia stacjo-

narne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (50% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (50% wyniku ko�cowego).

WYDZIA	 PRAWA, PRAWA 
KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA 
www.kul.pl/administracja
Badania naukowe prowadzone w Instytucie Administracji 

dotycz� m.in. prawnych i organizacyjnych podstaw funk-
cjonowania administracji publicznej, procesów jej ewolucji 
i reformowania wskutek zmian ustrojowych, problematy-
ki z zakresu wolno�ci gospodarczej, wp�ywu pa�stwa na 
procesy gospodarcze, problematyki harmonizacji polskie-
go prawa ochrony �rodowiska z prawem Unii Europejskiej, 
publicznych aspektów gospodarowania zasobami natural-
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nymi. Problematyka badawcza koncentruje si� równie� na 
wspó�czesnych metodach zarz�dzania w administracji pu-
blicznej, prawie urz�dniczym, zarz�dzaniu zasobami ludzki-
mi, standardach administrowania i prawie wykrocze�.

W ramach studiów dost�pne s� specjalizacje: admini-
stracja finansowo-gospodarcza, administracja pu-
bliczna. Ponadto przygotowywana jest dodatkowa spe-
cjalizacja – administracja transgraniczna. Studenci 
odbywaj� praktyk� zawodow� w wojewódzkich s�dach 
administracyjnych, urz�dach marsza�kowskich, starostwach 
powiatowych, urz�dach miast, urz�dach skarbowych, urz�-
dach celnych i przedsi�biorstwach. Mog� równie� odbywa� 
praktyk� za granic� w krajach uczestnicz�cych w programie 
„Uczenie si� przez ca�e �ycie” (27 krajów UE oraz Norwe-
gia, Islandia, Lichtenstein, Turcja). Instytut Administracji 
gwarantuje tak�e wszechstronn� ofert� zaj�� dla studen-
tów, nauk� j�zyków obcych z mo�liwo�ci� przyst�pienia do 
egzaminów na certyfikaty TELC, wyk�ady w j�zykach obcych 
oraz fakultety – Centrum Prawa Ameryka�skiego oraz Szko-
�a Prawa Ukrai�skiego.

Studenci administracji maj� mo�liwo�� prowadzenia 
dzia�alno�ci poprzez Ko�o Naukowe Studentów Admini-
stracji KUL oraz funkcjonuj�cej w ramach Ko�a Sekcji Pra-
wa Urz�dniczego, której dzia�alno�� skierowana jest przede 
wszystkim na podnoszenie kwalifikacji zawodowych stu-
dentów jako przysz�ej wyspecjalizowanej kadry urz�dniczej 
oraz przybli�enie problematyki zatrudnienia w admini-
stracji.

Zasady przyj��
Administracja – studia stacjonarne I stopnia oraz nie-

stacjonarne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka, lub 

filozofia (50% wyniku ko�cowego). W przypadku zaliczenia 
wi�cej ni� jednego z nich punktowany jest ten, z którego kan-
dydat uzyska� najlepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).

PRAWO
www.kul.pl/prawnicy
W Instytucie Prawa prowadzone s� studia na kierunku pra-

wo w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci 
prawa maj� mo�liwo�� kontynuowania nauki na studiach dok-
toranckich (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz studiach 
podyplomowych. 

Nauczanie prawa odbywa si� zgodnie z ministerialnymi 
standardami nauczania na kierunku prawo. Kierunek posia-
da akredytacj� Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 
oraz Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Studenci 
Instytutu Prawa maj� mo�liwo�� realizowania cz��ci studiów 
za granic� w ramach programu Erasmus oraz wyje�d�ania 
na praktyki studenckie do instytucji znajduj�cych si� w kraju 
uczestnicz�cym w programie „Uczenie si� przez ca�e �ycie” 
(27 krajów UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein i Turcja). 
Studenci prawa obowi�zani s� do odbycia studenckiej prakty-
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ki zawodowej, która daje im mo�liwo�� bli�szego, od strony 
praktycznej, zapoznania si� z funkcjonowaniem s�dów i kan-
celarii prawnych.

W ramach Instytutu Prawa dost�pna jest specjalizacja Pod-
stawy Prawa Ukrai�skiego, prowadzona na studiach stacjo-
narnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo. Specjali-
zacja trwa 6 semestrów (od III roku studiów), obejmuje wyk�ady 
i �wiczenia w zakresie podstawowych ga��zi prawa ukrai�skie-
go oraz praktyczn� nauk� j�zyka ukrai�skiego. Studenci, którzy 
j� wybior�, zwolnieni s� z ucz�szczania na wyk�ady fakultatyw-
ne, które zobowi�zani s� zaliczy� w ramach studiów na kierun-
ku prawo. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji dzia�a ponadto Uniwersytecka Poradnia Prawna (tzw. 
Klinika Prawa, w ramach której studenci pod opiek� naukow� 
pracowników Wydzia�u udzielaj� bezp�atnych porad prawnych 
mieszka�com Lublina) oraz Centrum Prawa Ameryka�skiego 
(wspó�pracuj�ce z Chicago Kent College of Law). Tworzone jest 
tak�e Centrum Rozwi�zywania Sporów i Konfliktów.

Celem nauczania na kierunku prawo jest wykszta�cenie 
przysz�ych prawników poprzez przekazanie im ogólnej wiedzy 
prawniczej wymaganej do podj�cia samodzielnych zawodów 
i ubiegania si� o przyj�cie na aplikacj� adwokack�, komornicz�, 
kuratorsk�, legislacyjn�, notarialn�, prokuratorsk�, radcowsk�, 
referendarsk�, rzecznikowsk� czy s�dow�. Wiedza nabyta 
w czasie trwania studiów umo�liwia podj�cie pracy w organach 
administracji pa�stwowej oraz samorz�dowej, instytucjach pu-
blicznych oraz podmiotach gospodarczych. Studia prawnicze 
kszta�tuj� te� umiej�tno�� podejmowania naukowych prac ba-
dawczych, które mog� by� kontynuowane przez studentów na 
oferowanych w Instytucie Prawa seminariach doktorskich.

Kadr� naukow� stanowi� znakomici teoretycy i praktycy 
prawa, wyk�adaj�cy na polskich i zagranicznych uczelniach. 
W Instytucie Prawa pracuje ponad 90 pracowników nauko-
wych, rozwijaj�cych swoje zainteresowania naukowo-badaw-
cze i dydaktyczne w 18 Katedrach.

Zasady przyj��
Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie 

oraz niestacjonarne jednolite magisterskie 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka, lub 

filozofia (50% wyniku ko�cowego). W przypadku zaliczenia 
wi�cej ni� jednego z nich punktowany jest ten, z którego kan-
dydat uzyska� najlepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne III stopnia (doktoranckie).
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PRAWO KANONICZNE
www.kul.pl/prawokanoniczne
Do najbardziej znacz�cych obszarów badawczych Instytutu 

Prawa Kanonicznego nale��: prawo ma��e�skie, prawo sakra-
mentów �wi�tych, ko�cielne prawo karne i procesowe, nor-
my ogólne prawa kanonicznego, prawo katolickich Ko�cio�ów 
wschodnich, ko�cielne prawo administracyjne, ko�cielne prawo 
publiczne, prawo konkordatowe, prawo kanonizacyjne, prawo 
maj�tkowe, prawo instytutów �ycia konsekrowanego i stowa-
rzysze� �ycia apostolskiego. Ponadto Instytut posiada bogat� 
tradycj� bada� z historii prawa. Rozwin��y si� dwa nurty z dzie-
jów prawa ko�cielnego: historia nauki prawa kanonicznego oraz 
historia instytucji prawa ka-
nonicznego w Polsce. Stu-
denci prawa kanonicznego 
mog� jako specjalizacj� 
wybra� prawo Ko�cio�ów 
wschodnich ze specjalnym 
programem dydaktycznym, 
obejmuj�cym m. in. ca�o�� 
kodyfikacji wschodniej, hi-
stori� instytucji prawnych 
Ko�cio�ów wschodnich oraz 
elementy prawa liturgiczne-
go i sakramentologii.

W ramach Instytutu 
Prawa Kanonicznego zor-
ganizowano wiele mi�dzy-
narodowych i krajowych 
konferencji oraz sympozjów 

naukowych. Pr��nie dzia�a Ko�o Naukowe Kanonistów, pog��-
biaj�ce wiedz� studentów przez organizacj� Dni Kanonistów 
z udzia�em go�ci z kraju i zagranicy.

Studia z prawa kanonicznego kierowane s� do osób du-
chownych, �wieckich i zakonnych. Studia skutecznie przygo-
towuj� studentów do s�u�by Ko�cio�owi, narodowi i Ojczy	nie. 
W ramach Instytutu s� prowadzone studia z prawa kanonicz-
nego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych 
magisterskich oraz na studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych doktoranckich. Stopie� licencjata z prawa kanoniczne-
go mo�na uzyska� zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostol-
skiej. Absolwenci s� przygotowywani do podj�cia pracy jako 
wyk�adowcy prawa kanonicznego w Wy�szych Seminariach 
Duchownych, pe�nienia urz�du oficja�a s�du ko�cielnego, 
obro�cy w�z�a, promotora sprawiedliwo�ci, s�dziego i adwo-
kata ko�cielnego, notariusza, archiwisty, oraz w poradnictwie 
prawnym ró�nych instytucji ko�cielnych i �wieckich.

Zasady przyj��
Prawo kanoniczne – studia stacjonarne jednolite ma-

gisterskie 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka, lub 

filozofia (50% wyniku ko�cowego). W przypadku zaliczenia 
wi�cej ni� jednego z nich punktowany jest ten, z którego kan-
dydat uzyska� najlepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne III stopnia (doktoranckie).
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EUROPEISTYKA 
www.kul.pl/europeistyka
Europeistyka to nowoczesny i przysz�o�ciowy kierunek, któ-

rego absolwenci b�d� specjalistami w zakresie spraw europej-
skich oraz nab�d� umiej�tno�ci niezb�dne na unijnym rynku 
pracy. S� to studia interdyscyplinarne, pozwalaj�ce rozwija� 
zainteresowania zwi�zane z histori� i kultur� Europy, euro-
pejsk� polityk� i ekonomi�. Studia te rozwijaj� umiej�tno�ci 
rozumienia i analizowania zjawisk spo�ecznych, politycznych, 
prawnych i ekonomicznych zachodz�cych w UE.

Studenci maj� mo�liwo�� odbywania ró�nego rodzaju 
praktyk oraz sta�y m.in. w: Parlamencie Europejskim, Urz�dzie 
Komitetu Integracji Europejskiej, jednostkach administracji 
rz�dowej i samorz�dowej zarz�dzaj�cych funduszami unijny-
mi, Fundacji Instytut na rzecz Pa�stwa Prawa i innych orga-
nizacjach pozarz�dowych. W programie studiów po�o�ono 
szczególny nacisk na kszta�cenie j�zykowe. Dla kandydatów 
gotowych podj�� studia europeistyczne od pierwszego roku 
po angielsku przygotowana zosta�a tak�e oferta zrealizowania 
ca�ego programu studiów w tym j�zyku w ramach �cie�ki Eu-
ropean Studies. 

Absolwent europeistyki jest przygotowany do pracy za-
wodowej w instytucjach administracji rz�dowej i samorz�-
dowej, placówkach kulturalnych i spo�ecznych na szczeblu 
krajowym i mi�dzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, 
organizacje mi�dzynarodowe). Europeistyka to tak�e fa-
chowe przygotowanie do pracy w przedsi�biorstwach pa�-
stwowych i prywatnych.

Zasady przyj��
Europeistyka – studia stacjonarne I stopnia oraz nie-

stacjonarne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka, lub 

geografia (50% wyniku ko�cowego). W przypadku zaliczenia 
wi�cej ni� jednego z nich punktowany jest ten, z którego kan-
dydat uzyska� najlepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).

WYDZIA	 FILOZOFII

FILOZOFIA
www.kul.pl/filozofia
Filozofia w KUL przygotowuje do samodzielnych i dojrza�ych 

decyzji �yciowych. Rozpocz�cie studiowania od filozofii daje 
mo�liwo�� zg��biania zagadnie� najwa�niejszych dla cz�owie-
ka i m�drego podejmowania wyborów u pocz�tku doros�ego 
�ycia. Wielu studentów ��czy pó	niej te studia z dojrza�ym wy-
borem kierunku wykszta�cenia specjalistycznego na studiach 
magisterskich. W ramach ró�nych specjalno�ci studia z filozofii 
przygotowuj� do wykonywania zawodów, jak analityk systemo-
wy, edytor i t�umacz tekstów, nauczyciel etyki i filozofii. Studenci 
w ramach programu rozwijaj� swoje umiej�tno�ci zawodowe 
i przygotowanie do podj�cia pracy przez sta�e w firmach infor-
matycznych, wydawnictwach, urz�dach oraz szko�ach, aktyw-
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nie uczestnicz� w programach wymiany krajowej (Akademia Ar-
tes Liberales, MOST) i mi�dzynarodowej (program ERASMUS), 
wyje�d�aj�c na sta�e za granic� (m.in. Finlandia, Hiszpania, 
Niemcy, W�ochy) i do najlepszych o�rodków naukowych w kra-
ju. Profesorowie i studenci kontynuuj� najlepsze tradycje uni-
wersyteckie, tworz�c wspólnie przyjazn� atmosfer� studiów. 

Studia z filozofii prowadzone s� na najwy�szym poziomie 
w Polsce, czego dowodzi certyfikat Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej oraz Pa�stwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia z filozofii w KUL daj� bogaty przegl�d problematyki 
filozoficznej. Studenci zapoznaj� si� z pe�nym spektrum sta-
nowisk filozoficznych od staro�ytno�ci, przez �redniowiecze, 
renesans, nowo�ytno��, wspó�czesno�� po najnowsze. Pro-
gram pozwala pozna� podstawowe poj�cia i teorie etyczne, 
z odniesieniem do szczegó�owych dylematów moralnych, do 
�ycia spo�ecznego i politycznego oraz najnowszych dyskusji 
w bioetyce. Integraln� cz��� programu stanowi filozofia Boga 
i cz�owieka w kontek�cie ogólnej teorii bytu, z odniesieniem do 
kultury, religii, sztuki oraz prawa. Program wyposa�a w narz�-
dzia my�lenia analitycznego i krytycznego, poprzez studium 
logiki, metodologii oraz teorii poznania, kontynuuj�c ponad 
pó�wieczn� tradycj� Lubelskiej Szko�y Filozofii Klasycznej.

W ramach programu realizowane s� cztery specjalno�ci: 
analiza systemowa, edycja i t�umaczenie tekstów, etyka 
oraz metafizyczno-antropologiczna. Dla przysz�ych nauczy-
cieli etyki i filozofii w szko�ach realizowana jest specjalizacja 
nauczycielska.

Filozofia w KUL ma znakomit� kadr� naukow�. Profesorowie 
na sta�e wspó�pracuj� z najlepszymi o�rodkami naukowymi na 
�wiecie: Cambridge, Oxford, St. Andrews, Notre Dame. Publi-

kuj� w najlepszych wydawnictwach. Kszta�tuj� wspó�czesne de-
baty filozoficzne i �wiatopogl�dowe. Aktywnie uczestnicz� te� 
w �yciu intelektualnym kraju, pe�ni�c funkcje eksperckie na za-
proszenie m.in. Episkopatu, Komisji Europejskiej, Senatu i Sejmu 
RP, KRASP,  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, Mini-
sterstwa Edukacji, Urz�du Marsza�kowskiego Województwa 
Lubelskiego czy Miasta Lublin. Wspó�praca obejmuje te� �wiat 
mediów i �ycia gospodarczego. Z grona profesorów filozofii KUL 
wymieni� mo�na: Karola Wojty��/Jana Paw�a II; o. Mieczys�awa 
A. Kr�pca, Stefana Swie�awskiego, ks. Stanis�awa Kami�skiego.

Aktywni i dynamiczni studenci uczestnicz� w pracach samo-
rz�du oraz Ko�a Filozoficznego Studentów. Integruje ono �ycie 
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studentów filozofii, podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez 
uczestnictwo w organizacji szkole�, konferencji, wyjazdów 
naukowych, zebra� dyskusyjnych oraz pracach wydawniczych 
i naukowych. Od ponad 50 lat Ko�o organizuje ogólnopol-
ski Tydzie� Filozoficzny, który skupia �rodowiska filozoficzne 
z ca�ego kraju i jest jednym z najwa�niejszych wydarze� filo-
zoficznych w Polsce. Studenci piel�gnuj� tradycje i wi�	 z pro-
fesorami przez coroczne spotkania op�atkowe oraz wspólne 
wyjazdy naukowe.

W gronie absolwentów filozofii KUL znale	� mo�na znane 
postaci �ycia religijnego, publicznego i gospodarczego w Pol-
sce. Absolwenci tego kierunku posiadaj� kompleksow� wiedz� 
z zakresu szeroko poj�tej filozofii, a tak�e umiej�tno�ci anali-
tycznego i krytycznego my�lenia, edycji i t�umaczenia tekstów. 
Podejmuj� prac� w instytucjach publicznych (urz�dy, szko�y) 
oraz firmach prywatnych (wydawnictwa, firmy informatycz-
ne). Maj� tak�e mo�liwo�� swobodnego kszta�towania �cie�ki 
kariery zawodowej m.in. dzi�ki szerokiej ofercie sta�y zawo-
dowych. 

Zasady przyj��
Filozofia – studia stacjonarne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata – obowi�zko-

wy lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�cowego). 
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

KULTUROZNAWSTWO
www.kul.pl/kulturoznawstwo
Badania naukowe prowadzone w Instytucie Kulturoznaw-

stwa dotycz�: teorii kultury, religii i sztuki; ró�nych typów 
cywilizacji, wspó��ycia kultur, 	róde� i to�samo�ci kultury eu-
ropejskiej, technologii audiowizualnych, spo�ecznej ochrony 
u�ytkowników Internetu, wielkich religii wspó�czesnego �wia-
ta i ich wp�ywu na �wiatow� kultur� i dzieje.

W ramach studiów na kierunku kulturoznawstwo realizo-
wane s� specjalno�ci: 1) wiedza o sztuce, 2) nauka o re-
ligiach (religiologia). 

Realizowana jest tak�e specjalizacja: przygotowanie 
pedagogiczne do nauczania przedmiotu „wiedza 
o kulturze” lub przedmiotu „filozofia”. Od roku akade-
mickiego 2011/2012 realizowana b�dzie trzecia specjal-
no��: dyplomacja kulturalna. Przy kierunku intensywnie 
dzia�a Ko�o Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, 
którego cz�onkowie organizuj� dyskusje, sympozja, wysta-
wy, warsztaty oraz wyjazdy naukowe. 

Absolwenci kulturoznawstwa s� przygotowani do pracy 
w mediach, muzeach, teatrach, agencjach reklamowych, 
agencjach public relations, jednostkach kulturalno-o�wia-
towych (np. domy kultury), wydzia�ach kultury urz�dów 
administracji pa�stwowej, w biurach informacji kulturalnej 
i turystycznej. Mog� by� moderatorami czy animatorami 
kultury i sztuki, przewodnikami wycieczek, organizatorami 
wystaw.
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Zasady przyj��
Kulturoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata - obowi�zkowy 

lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�cowego). 
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie).

PRZYRODOZNAWSTWO I FILOZOFIA PRZYRODY
www.kul.pl/przyrodoznawstwo
Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody jest nowym i unikato-

wym w skali Polski dwustopniowym kierunkiem studiów, reali-
zowanym w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych 
KUL. G�ównym celem kierunku jest kszta�cenie przyrodników 
i zarazem filozofów, którzy mog� zdoby� ogóln� wiedz� 
o podstawach nauk przyrodniczych oraz w zakresie proble-
matyki stanowi�cej fundament wykszta�cenia filozoficznego. 
Interdyscyplinarny charakter studiów wyznaczony jest przez 
integracj� wiedzy przyrodniczej i wiedzy filozoficznej w spój-
ny program „nie-szufladkowego” porz�dkowania wiedzy na-
ukowej.

Problematyka podejmowana podczas studiów obejmuje 
mi�dzy innymi zagadnienia: powstania, struktury i ewolucji 
Wszech�wiata; genezy i ewolucji �ycia; powstania gatun-
ku Homo sapiens; natury i mechanizmów poznania, a tak-
�e kontekstów filozoficznych (np. etycznych), spo�ecznych 
i religijnych poznania naukowego. Do studiowania takie-
go spektrum problemów przygotowuje interdyscyplinarny 

zespó�, sk�adaj�cy si� z biologów, fizyków, chemików i fi-
lozofów.

W ramach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) 
funkcjonuj� dwie specjalno�ci: Nauki o �yciu oraz Nauki 
o Ziemi i Wszech�wiecie, które na poziomie studiów II stop-
nia (studia magisterskie) s� kontynuowane jako specjalno�ci: 
Filozofia przyrody o�ywionej i Filozofia przyrody nie-
o�ywionej.

Absolwenci Przyrodoznawstwa i filozofii przyrody s� 
przygotowani do podj�cia studiów trzeciego stopnia (dok-
toranckich), pracy badawczej w zakresie filozofii przyrody 
i przyrodoznawstwa oraz pracy w zawodzie nauczyciela 
przyrody i/lub filozofii (po uko�czeniu specjalno�ci nauczy-
cielskich). Szeroki zakres i charakter posiadanej wiedzy po-
zwala równie� na �atwe przekwalifikowanie si� w zale�no�ci 
od wymaga� rynku pracy.

Zasady przyj��
Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody – studia sta-

cjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata – obowi�zko-

wy lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie).
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RETORYKA STOSOWANA
www.kul.pl/retoryka
W spo�ecze�stwie obywatelskim istotne s� umiej�tno�ci 

perswazyjne. Nie wystarczy mie� racj� – trzeba do niej umie-
j�tnie, czyli skutecznie, przekona� uczestników spo�ecznego 
dyskursu.

Kierunek retoryka stosowana, jako studia I stopnia, ma pro-
fil zawodowy, ale jednocze�nie s� to w pe�ni studia uniwersy-
teckie. Studenci uczy� si� b�d� technik perswazji – od kultury 
logicznej, przez j�zykow� po ustawianie g�osu, umiej�tno�� 
wyst�pie� publicznych. St�d obok wyk�adów czy �wicze�, pro-
wadzone b�d� tak�e warsztaty ucz�ce tych wyst�pie�.

Wobec cz�stych dzisiaj przejawów manipulacji w polityce 
czy w mediach, stosowania wr�cz technik in�ynierii behawio-
ralnej, retoryka stosowana w KUL uczy rzetelno�ci dyskursu, 
odwo�uje si� do ugruntowanego w tradycji kultury klasycznej 
wymogu wierno�ci prawdzie. Wzorem s� wi�c nie sofi�ci, sku-
pieni tylko na technikach perswazyjnych, ale Sokrates poszu-
kuj�cy prawdy i jej wierny.

Mo�liwo�ci zatrudnienia absolwentów kierunku retoryka 
stosowana s� wielorakie, o czym �wiadczy zainteresowanie 
studiami podyplomowymi z tego zakresu, prowadzonymi 
z sukcesem na KUL ju� od trzech lat. Uniwersyteckie studia 
I stopnia b�d� kszta�ci� ekspertów i analityków w zakresie per-
swazji komunikacyjnej, organizacji debat i dyskusji, widowisk 
publicznych, animatorów kultury j�zykowej, trenerów komu-
nikacji interpersonalnej w obszarze biznesowo-spo�ecznym, 
specjalistów do spraw kszta�towania wizerunku osobowego 
i instytucji.

Zasady przyj��
Retoryka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata – obowi�zko-

wy lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�cowego). 

NAUKOZNAWSTWO 
– NOWO
�
W ramach tego kierunku studenci poznaj� fascynuj�cy �wiat 

nauki i staj� si� jednym z profesjonalistów tworz�cych nowocze-
sne spo�ecze�stwo. Studia te ��cz� kreatywno�� filozoficzn� i do-
g��bn� znajomo�� mechanizmów nauki z du�� elastyczno�ci� na 
rynku pracy. 

W programie nauczania znajduj� si�: podstawy prawa, prawo 
cywilne i gospodarcze, 
podstawy ekonomii 
i zarz�dzania, rachun-
kowo�� i analiza eko-
nomiczna, zarz�dzanie 
zasobami ludzkimi, 
zdolno�ci kierownicze 
i przywódcze, negocja-
cje, komunikacja inter-
personalna i podstawy 
dziennikarstwa, nowo-
czesne narz�dzia ko-
munikacji, bazy danych 
i analiza systemowa.
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Reforma nauki w Polsce wymaga kadry profesjonalnie przy-

gotowanej do jej wdro�enia, jak� stanowi� b�d� absolwenci 
naukoznawstwa na KUL. Znajd� oni zatrudnienie: w przed-
si�biorstwach jako kadra mened�erska ds. bada� i rozwoju; 
w urz�dach administracji rz�dowej i samorz�dowej do obs�ugi 
i oceny projektów; w instytucjach naukowych jako specjali�ci 
ds. obs�ugi bada� i projektów naukowych w kraju i za granic�. 
B�d� specjalistami od najcenniejszego kapita�u na rynku, jakim 
w ekonomii globalnej jest wiedza.

Naukoznawstwo KUL bazuje na ponad 50-letniej tradycji 
i wspó�pracy z wieloma instytucjami w kraju i za granic�: Sejm 
i Senat RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, Komi-
sja Europejska, Polska Akademia Nauk. Gromadzi specjalistów 
znanych i cenionych w ca�ym kraju i za granic�.

Studenci KUL ponadto wyje�d�aj� w ramach studiów na 
sta�e zagraniczne ERASMUS: Belgia, Finlandia, Hiszpania, 
Niemcy, W�ochy oraz do najlepszych o�rodków w kraju w ra-
mach programu MOST.

Zasady przyj��
Naukoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- jeden przedmiot wybrany przez kandydata – obowi�zko-

wy lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�cowego). 

ETYKA 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Etyka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- inny przedmiot wybrany przez kandydata spo�ród zdawa-

nych – obowi�zkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�cowego).

WYDZIA	 NAUK HUMANISTYCZNYCH

FILOLOGIA ANGIELSKA
www.kul.pl/anglistyka
Badania naukowe w Instytucie 

Filologii Angielskiej prowadzone 
s� z zakresu: kulturoznawstwa i li-
teratury angielskiej, ameryka�skiej, 
walijskiej, irlandzkiej, j�zykoznaw-
stwa wspó�czesnego (zarówno 
j�zyka angielskiego, walijskiego, 
irlandzkiego jak i niderlandzkiego) 
oraz j�zykoznawstwa historyczne-
go (j�zyk staroangielski, �rednio-
angielski oraz staro irlandzki).

Studenci dokonuj� wyboru 
specjalizacji: literaturoznaw-
czej (dzieli si� ona na angielsk�, 

ZZZZ
N

ZZZZ
E

W



23
ameryka�sk� i anglo-celtyck�) lub j�zykoznawczej (w jej ramach 
istnieje mo�liwo�� uczestniczenia w seminariach z fonologii, mor-
fologii i sk�adni). Dodatkowo, literaturoznawcy mog� wybra� se-
minarium z kulturoznawstwa, a j�zykoznawcy z metodyki naucza-
nia j�zyka angielskiego. Mo�na równie� realizowa� specjalizacj� 
pedagogiczn� lub dwa rodzaje specjalizacji translatologicz-
nych: a) instytutow�, k�ad�c� nacisk na wszechstronny warsztat 
t�umacza: kabinowe, konsekutywne, symultaniczne, pisemne oraz 
audiodeskrypcja i b) mi�dzywydzia�owe – g�ównie literackie. Wy-
j�tkowy dla anglistyki na KUL jest program „Angielski dla nie-
widomych”. W jego ramach studenci otrzymuj� przygotowanie 
do pracy z niewidomymi uczniami przez nauk� brajla, grafik� do-
tykow�, adaptacje podr�czników i poznawanie sposobów wspie-
rania niewidomych uczniów w nauczaniu integracyjnym.

Absolwenci filologii angielskiej charakteryzuj� si� szerokim 
wykszta�ceniem humanistycznym i doskona�� znajomo�ci� 
j�zyka angielskiego. S� przygotowani do pracy w zawodzie 
anglisty, a dzi�ki uzyskanym specjalizacjom mog� prowadzi� 
dalsz� prac� naukow� jak te� ka�d� inn�, w której ceni si� zna-
jomo�� j�zyków i samodzielne kreatywne my�lenie.

Zasady przyj��
Filologia angielska – studia stacjonarne I stopnia 

oraz niestacjonarne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany j�zyk angielski. 

Kryterium pomocnicze przy równej liczbie punktów stanowi� 
wyniki egzaminu maturalnego z j�zyka polskiego.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjonar-
ne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia sta-
cjonarne i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

FILOLOGIA GERMA�SKA
www.kul.pl/germanistyka
Instytut Filologii Germa�skiej prowadzi badania naukowe 

oraz kszta�ci studentów w pi�ciu g�ównych specjalno-
�ciach: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medio-
znawstwa, j�zykoznawstwa i glottodydaktyki.

Wszystkie przedmioty kierunkowe prowadzone s� w j�-
zyku niemieckim, równie� przez pracowników niemieckoj�-
zycznych, czego efektem jest doskona�a znajomo�� j�zyka po 
uko�czeniu studiów, zbli�ona do poziomu znajomo�ci j�zyka 
ojczystego (poziom bieg�o�ci C1 Europejskiego Systemu Opisu 
Kszta�cenia J�zykowego), a tak�e rozleg�a wiedza w zakresie 
kultury, historii i literatury pa�stw niemieckiego obszaru j�zy-
kowego: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinu i Luxem-
burga. 

Student studiów I stopnia ma mo�liwo�� uzyskania spe-
cjalizacji nauczycielskiej, przygotowuj�cej do zawodu 
nauczyciela j�zyka niemieckiego i uprawniaj�cej do naucza-
nia w szko�ach (w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole 
zawodowej) oraz/lub specjalizacji j�zyki specjalistycz-
ne, przygotowuj�cej m.in. do pracy w biurach, instytucjach 
prywatnych oraz pa�stwowych w sektorze us�ug wymaga-
j�cych dobrej znajomo�ci s�ownictwa fachowego (zaj�cia 
specjalizacyjne obejmuj�: Wirtschaftsdeutsch, Deutsch 
im Büro, J�zyk biznesu, J�zyk prawniczy). Absolwent stu-
diów I stopnia jest przygotowany do podj�cia studiów 
II stopnia.

Student studiów II stopnia ma mo�liwo�� kontynuacji 
kszta�cenia w ramach specjalizacji nauczycielskiej, rozszerza-
j�cej uprawnienia do nauczania j�zyka niemieckiego, oraz/lub 
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uzyskania specjalizacji translatologicznej, przygotowuj�cej do 
zawodu t�umacza m.in. w biurach t�umacze�, wydawnictwach 
i redakcjach czasopism oraz bran�y turystyczno-hotelowej (za-
j�cia specjalizacyjne obejmuj�: T�umaczenia ustne – konseku-
tywne i symultaniczne oraz pisemne – fachowe, techniczne, 
literackie, audiowizualne). 

Studia mog� podejmowa� tak�e osoby niewidome. Mate-
ria�y dydaktyczne w j�zyku brajlowskim zapewniaj� specjali-
styczne pracownie tyflodydaktyczne, wyposa�one w odpo-
wiedni sprz�t.

Zasady przyj��
Filologia germa�ska – studia stacjonarne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk niemiecki (50% wyniku ko�cowego);
- j�zyk polski (50% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

FILOLOGIA KLASYCZNA
www.kul.pl/klasyka
W Instytucie Filologii Klasycznej prowadzone s� bada-

nia nad j�zykiem i literatur� greck�, literatur� rzymsk�, jak 
równie� nad ca�� kultur� materialn� i duchow� stanowi�c� 
�rodowisko i zaplecze tych dwóch literatur. W kr�gu za-
interesowa� badawczych pracowników Instytutu znajduje 
si� tak�e pi�miennictwo i kultura wczesnochrze�cija�ska, 
a tak�e twórczo�� polskich i w�gierskich pisarzy tworz�cych 
w j�zyku �aci�skim.

Studenci zyskuj� znajomo�� obu j�zyków klasycznych: gre-
ki i �aciny, co umo�liwia im samodzieln� lektur� oryginalnych 
tekstów greckich i �aci�skich. Zdobywaj� podstawow� wiedz� 
w zakresie literatury, historii i kultury staro�ytnej Grecji i Rzy-
mu. Maj� tak�e mo�liwo�� uzyskania specjalizacji nauczyciel-
skiej w zakresie filologii klasycznej.

Absolwenci filologii klasycznej posiadaj� ogóln� wiedz� do-
tycz�c� literaturoznawstwa oraz j�zykoznawstwa ogólnego 
i staro�ytnego (greckorzymskiego), a tak�e historii i kultury 
staro�ytnej Grecji, Rzymu i staro�ytnego Wschodu. Przygoto-
wani s� do podejmowania prac badawczych i analitycznych 
o charakterze naukowym i popularnonaukowym w zakresie 
filologii klasycznej, do pracy w zawodzie nauczyciela j�zyka 
�aci�skiego i greckiego oraz historii staro�ytnej, jak równie� 
do wykonywania zawodu wydawcy, archiwisty i bibliotekarza 
oraz t�umacza.

Zasady przyj��
Filologia klasyczna – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski;
- j�zyk obcy nowo�ytny.
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli j�zyk 

�aci�ski i kultur� antyczn�, przyjmowani s� w pierwszej kolej-
no�ci.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).
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FILOLOGIA NIDERLANDZKA
www.kul.pl/niderlandystyka
Katedra Literatury i J�zyka Niderlandzkiego na KUL powsta-

�a przy wsparciu Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) 
i Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia). Jej celem 
jest nauczanie j�zyka niderlandzkiego, organizowanie odczy-
tów i wyk�adów na temat kultury i literatury niderlandzkiej, 
gromadzenie ksi�gozbioru naukowego i dydaktycznego. Dzia-
�alno�� ta jest wspierana przez Uni� J�zyka Niderlandzkiego 
i prowincj� Gelderland w Holandii, która ufundowa�a m.in. 
nowoczesne komputerowe laboratorium j�zykowe.

Zaj�cia na kierunku filologia niderlandzka prowadz� pro-
fesorowie z Uniwersytetu w Leuven oraz pracownicy kate-
dry, Belgowie i Polacy. Studenci kierunku mog� korzysta� ze 
stypendiów w Belgii i Holandii, kontaktów katedry z firmami 
i mi�dzynarodowymi korporacjami (mo�liwo�� odbycia sta�u 

i znalezienia pracy po studiach), mo�liwo�� zdobycia certyfika-
tu NTL (Unii J�zyka Niderlandzkiego). Dost�pna jest tak�e spe-
cjalizacja: j�zyk niderlandzki komunikacji zawodowej.

Zasady przyj��
Filologia niderlandzka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk angielski – poziom rozszerzony (70% wyniku ko�-

cowego);
- j�zyk polski – poziom podstawowy lub rozszerzony (30% 

wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie).

FILOLOGIA POLSKA
www.kul.pl/polonistyka
Instytut Filologii Polskiej prowadzi szerokie badania z za-

kresu: literatury porównawczej, translantoryki, historii lite-
ratury, krytyki literackiej, j�zykoznawstwa, funkcjonowania 
i historii j�zyka polskiego, dialektów polskich, historycznych 
i wspó�czesnych przemian systemu j�zyka polskiego w kraju 
i za granic�, glottodydaktyki, dramatu i teatru europejskiego 
oraz polskiego, tekstologii i edytorstwa.

Instytut oferuje studentom nast�puj�ce specjalizacje: pe-
dagogiczn�, teatrologiczn�, edytorsk�, krytyki literac-
kiej, glottodydaktyczn� i translatologiczn�.

Studenci filologii polskiej intensywnie dzia�aj� w wielu or-
ganizacjach studenckich, m.in. w: Kole Edytorów (zrzeszaj�-
cym wszystkich mi�o�ników literatury, dzia�alno�� w nim jest 
szans� na doskonalenie umiej�tno�ci redakcyjnych i zg��bianie 
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FILOLOGIA ROMA�SKA
www.kul.pl/romanistyka
Badania naukowe w Instytucie Filologii Roma�skiej skon-

centrowane s� wokó� czterech problemów ogólnych: tenden-
cje i wyzwania w nowo�ytnej literaturze roma�skiej; problemy 
kontrastywne z zakresu wspó�czesnej sk�adni i semantyki j�-
zyków roma�skich oraz j�zyka polskiego; psycholingwistyka; 
j�zykoznawstwo stosowane.

Studia z filologii 
roma�skiej oferuj� 
intensywne kszta�-
cenie j�zykowe, 
którego efektem 
jest opanowanie 
j�zyka francuskiego 
na poziomie zbli-
�onym do j�zyka 
ojczystego. Ponad-
to studenci mog� 
uczy� si� drugiego 
wybranego j�zyka 
roma�skiego: hisz-
pa�skiego lub w�o-
skiego.

W ramach fi-
lologii roma�skiej 
zorganizowanie s� dwie specjalizacje zawodowe: pedago-
giczna (niezb�dna do wykonywania zawodu nauczyciela j�zy-
ka francuskiego) lub specjalizacja j�zyk francuski ekono-
mii i finansów (Le français des affaires; realizowana jest ona 

tajników edytorstwa przez wydawanie dwóch pism: Biuletynu 
„Kwadratura Ko�a” – pisma o charakterze literacko-kultural-
nym, oraz „Ofensyw” – mi�dzyuczelnianego pisma kultural-
no-spo�ecznego) czy te� Kole Krytyków Literackich (organi-
zuj�cego dyskusje i warsztaty dotycz�ce krytyki literackiej i jej 
wspó�czesnych problemów w Polsce).

Absolwenci filologii polskiej mog� wykonywa� zawód 
nauczyciela, podejmowa� prac� w instytucjach kultury, 
teatrach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czaso-
pism, �rodkach masowego przekazu. S� to ludzie aktyw-
nie uczestnicz�cy w polskim �yciu literackim i naukowym, 
pracuj�cy w szkolnictwie wszystkich szczebli w kraju i za 
granic�.

Zasady przyj��
Filologia polska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (60% wyniku ko�cowego);
- dwa przedmioty spo�ród nast�puj�cych: filozofia, histo-

ria, wiedza o spo�ecze�stwie, historia muzyki, historia sztuki, 
wiedza o ta�cu, j�zyk �aci�ski i kultura antyczna, j�zyk obcy 
nowo�ytny, matematyka; je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� 
dwa spo�ród wymienionych przedmiotów, punktowane s� te, 
z których uzyska� najlepsze wyniki (ka�dy przedmiot po 20% 
wyniku ko�cowego).

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).
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we wspó�pracy z partnerem francuskim Ecole des Etablières 
w La Roche-sur-Yon, Wandea, Francja). 

Przy Instytucie istnieje akredytowane Centrum Egzaminów 
Izby Przemys�owo-Handlowej w Pary�u, upowa�niaj�ce do 
przeprowadzania w KUL certyfikowanych egzaminów w za-
kresie zawodowych kompetencji w j�zyku francuskim (hote-
larstwo i turystyka, sekretariat zawodowy).

Zasady przyj��
Filologia roma�ska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany j�zyk francuski.
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

FILOLOGIA S	OWIA�SKA 
(ROSYJSKA LUB UKRAI�SKA)
www.kul.pl/slowianska
Instytut kszta�ci studentów w zakresie filologii s�owia�skiej 

– rosyjskiej i ukrai�skiej. Obie filologie traktowane s� jako gru-
py j�zykowe, a kandydaci na studentów wybieraj� jedn� z dwu 
w trakcie rekrutacji na studia. Program studiów obejmuje przede 
wszystkim intensywn� nauk� j�zyków wschodnios�owia�skich, 
histori� literatury oraz histori� i kultur� Rosji, Ukrainy i Bia�orusi. 
W programach studiów oferowane s� bloki specjalizacyjne: 
j�zyk komunikacji biznesowej (rosyjski/ukrai�ski), transla-
tologiczny (t�umaczeniowy) i nauczycielski.

Instytut oferuje: 3-letnie studia stacjonarne I stopnia (licen-
cjackie), 2-letnie studia stacjonarne II stopnia (magisterskie), 
oraz 4-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia 

(doktoranckie). Absolwent studiów licencjackich Filologii S�o-
wia�skiej KUL biegle w�ada j�zykiem rosyjskim/ukrai�skim, po-
siada obszern� wiedz� z historii literatury rosyjskiej/ukrai�skiej 
oraz dziejów i kultury Rosji, Ukrainy i Bia�orusi. Jednocze�nie 
nabywa podstawow� znajomo�� drugiego j�zyka wschod-
nios�owia�skiego (ukrai�ski/rosyjski). Po uko�czeniu studiów 
licencjackich na Filologii S�owia�skiej mo�e kontynuowa� stu-
dia magisterskie uzyskuj�c tytu� magistra filologii s�owia�skiej 
– rosyjskiej/ukrai�skiej – w zale�no�ci od obranej grupy j�zy-
kowej.

Absolwenci znajduj� zatrudnienie w charakterze pracow-
ników instytucji turystycznych i biznesowych wspó�pracuj�-
cych z krajami Europy Wschodniej, placówek obs�ugi ruchu 
granicznego (urz�dy celne, stra� graniczna), w wydawnic-
twach i instytucjach kultury, jako t�umacze, lektorzy, na-
uczyciele.

Zasady przyj��
Filologia s�owia�ska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (30% wyniku ko�cowego); 
- j�zyk obcy nowo�ytny (70% wyniku ko�cowego).
Je�eli kandydat zaliczy� dwa j�zyki obce nowo�ytne, punk-

towany jest ten, z którego uzyska� lepszy wynik.
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 

(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).
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HISTORIA
www.kul.pl/historia
Studia historyczne w KUL maj� ju� ponad dziewi��dziesi�-

cioletni� tradycj�. Wyk�adali tu m.in. uczeni tej miary co Sta-
nis�aw Smolka, Mieczys�aw �ywczy�ski, Jerzy K�oczowski, To-
masz Strzembosz czy W�adys�aw Bartoszewski.


rodowisko historyków KUL prowadzi badania obejmuj�ce 
obszary dziejów od prehistorii i staro�ytno�ci po histori� naj-
nowsz�. Pracownicy Instytutu specjalizuj� si� m.in. w historii 
religii, obrz�dowo�ci, rytua�ach i teatrze w �wiecie antycz-
nym, dziejach czrze�cija�stwa i Ko�cio�a katolickiego, historii 
szkolnictwa, historii dyplomacji, dziejach historiografii, roz-
maitych dyscyplinach w zakresie nauk pomocniczych historii 

(chronologia, geografia 
historyczna, dyplomaty-
ka, heraldyka). S� w�ród 
nich specjali�ci w zakre-
sie historii gospodarczej, 
politycznej i spo�ecznej, 
a tak�e historii my�li. Wa�-
nym nurtem badawczym 
s� te� studia nad dziejami 
Europy Wschodniej i nad 
dwudziestowiecznymi to-
talitaryzmami.

Prowadzone s� stacjo-
narne i niestacjonarne trzy-
letnie studia licencjackie, 
a tak�e, równie� w warian-
cie stacjonarnym i niesta-

cjonarnym, dwuletnie studia magisterskie. Te ostatnie otwarte 
s� równie� dla absolwentów innych ni� historia kierunków hu-
manistycznych i spo�ecznych, posiadaj�cych co najmniej dyplom 
licencjacki. W Instytucie prowadzone s� równie� studia dokto-
ranckie, te� w wariancie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Absolwent studiów licencjackich mo�e uzyska� specjaliza-
cj� w zakresie archiwistyki i zarz�dzania dokumentacj�, 
specjalizacj� pedagogiczn� i specjalizacj� w zakresie 
wiedzy o polityce. Absolwent studiów magisterskich mo�e 
wybiera� mi�dzy specjalizacjami: archiwistyczn�, peda-
gogiczn�, geoinformacyjn�, wojskowohistoryczn�, 
a tak�e medioeuropeistyczn� (czyli skoncentrowan� na za-
gadnieniach �rodkowo i wschodnioeuropejskich). 

Aktywnie dzia�a Ko�o Historyków Studentów, jedno z naj-
pr��niejszych kó� naukowych na Uniwersytecie, maj�ce ju� po-
nad dziewi��dziesi�cioletni� tradycj�. Ko�o to wydaje w�asny 
rocznik pt. „Ibidem”. Na jego �amach publikowane s� najlep-
sze prace i rozprawy naukowe autorstwa studentów. 

Absolwent historii uzyskuje gruntown� wiedz� pozwalaj�c� 
na zrozumienie i interpretacj� procesów historycznych, przy-
gotowanie do bada� historycznych, umiej�tno�ci w zakresie 
pos�ugiwania si� nowoczesn� kartografi�, a tak�e analiz� geoin-
formacyjn� (specjalizacja geoinformacyjna), przygotowanie do 
pracy w zbiorach kartograficznych bibliotek i instytucji nauko-
wych, sektorze ochrony �rodowiska, turystyce, o�rodkach i insty-
tucjach przetwarzania informacji, w administracji pa�stwowej, 
archiwach (specjalizacja archiwalna), szko�ach wszystkich szcze-
bli (specjalizacja nauczycielska), wydawnictwach. Otrzymuje te� 
solidne wykszta�cenie ogólnohistoryczne i humanistyczne, po-
zwalaj�ce na kontynuowanie pracy naukowej.
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W Instytucie prowadzone s� ró�norodne studia podyplo-

mowe, m.in. z zakresu historii i wiedzy o spo�ecze�stwie. Ich 
oferta jest corocznie wzbogacana.

Zasady przyj��
Historia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia (58% wyniku ko�cowego);
- j�zyk polski (18% wyniku ko�cowego).
Do wyników z historii i j�zyka polskiego mog� by� doliczo-

ne – jako nieobowi�zkowe – wyniki z dwóch spo�ród wymie-
nionych przedmiotów (po 12% wyniku ko�cowego): filozofia; 
geografia; historia sztuki; j�zyk �aci�ski i kultura antyczna; j�-
zyk obcy nowo�ytny; wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat 
zaliczy� wi�cej ni� dwa spo�ród nich punktowane s� te, z któ-
rych uzyska� najlepsze wyniki.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjonar-
ne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia sta-
cjonarne i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

HISTORIA SZTUKI
www.kul.pl/sztuka
Studia z historii sztuki przeznaczone s� dla osób, które 

chc� wnikliwie pozna� od strony historycznej i zrozumie� 
wyj�tkowe zjawiska w historii ludzko�ci, które zwyk�o si� 
nazywa� sztuk�; dla tych, których frapuj� i poruszaj� pro-
blemy estetyczne oraz intryguj� zawarte w dzie�ach sztuki 
przes�ania, zagadki i symbole. W ko�cu, dla tych, których 
ciekawi� sami twórcy dzie�, ich �ycie i niebanalne osobo-
wo�ci.

Studia z historii sztuki obejmuj�: dzieje sztuki polskiej i eu-
ropejskiej w perspektywie historii powszechnej; konserwacj� 
zabytków; prawn� ochron� dóbr kultury; zarz�dzanie insty-
tucjami kultury; zagadnienia krytyki artystycznej; funkcjono-
wanie sztuki w �wiecie nowoczesnych mediów; dzieje teorii 
sztuki i pi�kna; histori� muzealnictwa; nowoczesne metody 
opracowania obrazów oraz elementy wspó�czesnej kultury 
wizualnej.

Program studiów zawiera zarówno zaj�cia „standardo-
we“ (histori� sztuki poszczególnych epok i stylów artystycz-
nych), jak i te przedmioty, których tematyka znacznie prze-
kracza podstawowy, typowy zakres wiadomo�ci o sztuce. S� 
to m.in.: szczegó�owo omawiana ikonografia chrze�cija�ska, 
teoria sztuki, krytyka sztuki i historia krytyki, dzieje literatury 
o sztuce, teoria obrazu. Równie� zaj�cia „standardowe“ boga-
te s� w zagadnienia, które znacznie poszerzaj� i uatrakcyjnia-
j� ich tre��, nawi�zuj�c do innych, rozmaitych dziedzin nauki 
i aspektów kultury, jak literatura, muzyka, filozofia, kulturo-
znawstwo, religioznawstwo, mitologia, antropologia i inne. 
Kandydaci maj� do wyboru zarówno studia stacjonarne (licen-
cjackie i magisterskie), jak i zaoczne.

Studenci zdobywaj� umiej�tno�ci praktyczne dzi�ki ob-
jazdom naukowym (tak�e do muzeów zagranicznych, np. 
w Berlinie, Wiedniu, Dre	nie), praktykom inwentaryzacyjnym 
i muzealnym oraz dzia�alno�ci trzech pracowni: Pracowni Zbio-
rów Muzealnych, posiadaj�cej cenne zbiory malarstwa, rze	by 
i sztuk dekoracyjnych; Pracowni Dokumentacji Fotograficznej, 
prowadz�cej kursy tradycyjnej fotografii, nastawionej na do-
kumetacj� dzie� sztuki; Pracowni� Chrze�cija�skiej Ikonografii 
Porównawczej, która oferuje zaj�cia z technik wizualnych.
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Studentom proponowane s� dwie specjalizacje: „pe-

dagogiczna”, która przygotowuje do dydaktycznej pracy 
z dzie�mi i m�odzie��, a dodatkowo obejmuje równie� zaj�cia 
z j�zyka migowego; „ochrona zabytków i muzealnictwo”, 
która przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, takich jak 
muzea pa�stwowe i ko�cielne, galerie sztuki, o�rodki doku-
mentacji zabytków, biura konserwatorskie. Kszta�cenie z za-
kresu muzealnictwa i ochrony zabytków proponowane jest 
tak�e w formie doskonal�cej, jako studia podyplomowe.

Studenci maj� ponadto mo�liwo�� wyjazdu stypendialnego 
do zagranicznych o�rodków akademickich, np. do S�owacji, 
W�och, Francji, oraz uczestniczenia w programie MOST. Mog� 
równie� swobodnie rozwija� swoje pasje badawcze i arty-
styczne poprzez dzia�alno�� w Kole Naukowym, obejmuj�c� 
wyjazdy do muzeów polskich i zagranicznych, czy te� udzia� 
w przedsi�wzi�ciach renowacji zabytków Lubelszczyzny. Stu-
dencka Galeria 1 im. Boles�awa S�omki wspó�pracuje z wielo-
ma artystami, przygotowuj�c wystawy pokazuj�ce nowe nurty 
sztuki wspó�czesnej. 

Celem studiów na kierunku historia sztuki jest nie tylko zdo-
bycie wszechstronnej wiedzy historycznej, lecz tak�e ukszta�-
towanie sylwetki badacza sztuki – humanisty, wra�liwego ob-
serwatora i uczestnika �wiata form artystycznych, uwa�nego 
interpretatora zwi�zków sztuki z innymi sferami �ycia, wszel-
kimi dziedzinami kultury. Absolwent historii sztuki nie tylko 
posiada rozleg�e i g��boko ugruntowane wiadomo�ci o dzie-
jach sztuki i jej teorii, lecz jest w pe�nym tego s�owa znaczeniu 
„amatorem“ i znawc�, który potrafi przekazywa� innym swoj� 
wiedz� i pasj�, przyczyniaj�c si� do popularyzacji kultury arty-
stycznej w Polsce.

Zasady przyj��
Historia sztuki – studia stacjonarne I stopnia

Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia sztuki (50% wyniku ko�cowego);
- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia stacjonarne 
i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

EDYTORSTWO 
– NOWO
�

Zasady przyj�� 
Edytorstwo – studia stacjonarne I stopnia

Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (1/3 wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (1/3 wyniku ko�cowego);
- inny przedmiot wybrany przez kandydata spo�ród zda-

wanych – obowi�zkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku ko�co-
wego).
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WIEDZA O TEATRZE 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Wiedza o teatrze – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (70% wyniku ko�cowego);
- inny przedmiot wybrany przez kandydata spo�ród zda-

wanych – obowi�zkowy lub dodatkowy (30% wyniku ko�co-
wego).

WYDZIA	 NAUK SPO	ECZNYCH

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO	ECZNA
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo�ecznej przygoto-

wuje do twórczego dzia�ania w nowoczesnym spo�ecze�stwie 
informacji i komunikacji.

Program zaj�� wyposa�a studentów w wiedz� o procesach 
komunikacji spo�ecznej oraz rozwija umiej�tno�ci korzystania 
z nowoczesnych mediów. W ramach studiów dost�pne s� spe-
cjalno�ci: 1) Nowe Media – Prasa – Edytorstwo (media 
jako �rodek komunikacji spo�ecznej, dziennikarstwo prasowe 
i internetowe, edytorstwo), 2) Media audiowizualne: Radio 
– Telewizja – Film (radio, film i telewizja �rodkiem komunikacji 
spo�ecznej, praca prezentera radiowego i telewizyjnego, scena-
riusz filmowy i telewizyjny, film dokumentalny), 3) Public Rela-
tions – Opinia publiczna – Polityka (rola PR w nowoczesnym 
spo�ecze�stwie, strategie i narz�dzia PR, j�zyk reklamy, kampanie 

spo�eczne i polityczne, sztuka dialogu, negocjacji i publicznego 
wyst�powania), 4) Komunikacja Mi�dzykulturowa – Media 
– Edukacja Medialna (spo�ecze�stwo informacji i komunikacji, 
propaganda, manipulacja, techniki wywierania wp�ywu w nowo-
czesnym spo�ecze�stwie, mit i stereotyp w kulturze popularnej).

Absolwenci przygotowani s� do podj�cia pracy jako dzienni-
karze w ró�nych mediach, specjali�ci od Public Relations, reklamy, 
promocji, rzecznicy prasowi, jako specjali�ci od komunikacji spo-
�ecznej wewn�trz instytucji i komunikacji instytucji z otoczeniem.
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Zasady przyj��
Dziennikarstwo i komunikacja spo�eczna – studia sta-

cjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski (40% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (20% wyniku ko�cowego);
- filozofia  lub historia, lub matematyka, lub wiedza o spo-

�ecze�stwie (40% wyniku ko�cowego); je�eli kandydat zaliczy� 
wi�cej ni� jeden spo�ród wymienionych przedmiotów, punk-
tuje si� ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).

EKONOMIA
www.kul.pl/ekonomia
Studia na kierunku ekonomia oferuj� studentom ciekawe 

zaj�cia prowadzone przez do�wiadczon� kadr� zgodnie z ak-
tualnymi standardami kszta�cenia m.in. w nast�puj�cych dzie-
dzinach: bankowo��, rachunkowo��, finanse publiczne, finan-
se przedsi�biorstw, mi�dzynarodowe stosunki gospodarcze, 
instytucje i rynki finansowe, prawo gospodarcze, zarz�dzanie 
przedsi�biorstwem, mikroekonomia, makroekonomia, staty-
styka, ekonometria, matematyka ubezpieczeniowa, polityka 
gospodarcza, marketing, historia gospodarcza, historia my�li 
ekonomicznej.

Intensywnie dzia�a Ko�o Naukowe Studentów Ekonomii 
przez: organizacj� cyklicznych konferencji naukowych oraz 
szkole�, wspó�prac� z mi�dzynarodow� organizacj� studenck� 
AIESEC, organizacj� spotka� z przedstawicielami �wiata poli-

tyki oraz biznesu. Proces dydaktyczny i program studiów jest 
podporz�dkowany kszta�towaniu sylwetki absolwenta, który: 
nabywa wiedz� oraz wykszta�cenie humanistyczne i kultur� 
umys�ow�, co pozwala mu by� �wiadomym obywatelem swo-
jego kraju a tak�e orientowa� si� w podstawowych problemach 
spo�ecznych i gospodarczych wspó�czesnej Polski i �wiata; po-
siada podstawow� wiedz� z zakresu wspó�czesnej ekonomii, 
zarówno o tre�ci powszechnie uznanej (basic economics), jak 
i b�d�cej ci�gle jeszcze przedmiotem teorii alternatywnych; jest 
przygotowany do identyfikacji, formu�owania i rozwi�zywania 
problemów, b�d�c jednocze�nie wyposa�ony w podstawowe 
narz�dzia metodologiczne i techniki operacyjne; ma podsta-
wowe umiej�tno�ci pos�ugiwania si� technikami ilo�ciowymi 
(statystyka, ekonometria, prognozowanie, ocena efektywno�ci 
projektów).
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Zasady przyj��
Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia oraz niesta-

cjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, ma-
tematyka, wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat zaliczy� 
wi�cej ni� jeden spo�ród nich punktowany jest ten, z którego 
uzyska� najlepszy wynik.

Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim prze-
szli pozytywnie kwalifikacj� na kierunek ekonomia (studia sta-
cjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyj�ci z braku miejsc, 
przyjmowani s� na studia niestacjonarne poza konkursem 
�wiadectw. 

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-
narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).

PEDAGOGIKA
www.kul.pl/pedagogika
Instytut Pedagogiki realizuje nast�puj�ce rodzaje stu-

diów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia 
prowadzone metod� e-learning, stacjonarne i niestacjo-
narne doktoranckie, Podyplomowe Studia Przygotowania 
Pedagogicznego, Podyplomowe Studia Surdopedagogiki, 
Podyplomowe Studia Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze-
snoszkolnej.

W ramach studiów stacjonarnych I stopnia zorganizo-
wane s� nast�puj�ce cykle specjalizacyjne: I. Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, II. Pedagogika szkolna 
z elementami terapii pedagogicznej, III. Doradztwo za-
wodowe i edukacja medialna, IV. Pedagogika rodziny 

z poradnictwem pedagogicznym, V. Pedagogika opieku�-
czo-wychowawcza i resocjalizacji, VI. Psychopedagogika 
specjalna z logopedi�, VII. Animacja kultury z arteterapi�.

W ramach studiów niestacjonarnych I stopnia 
(e-pedagogika) oferowane s� nast�puj�ce cykle specjaliza-
cyjne: I. Pedagogika ogólna i �rodowiskowa, II. Do-
radztwo zawodowe i edukacja medialna, III. Pedago-
gika specjalna z logopedi�.

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia oferowane 
s� nast�puj�ce cykle specjalizacyjne: I. Pedagogika szkol-
na z elementami terapii pedagogicznej, II. Pedagogi-
ka wczesnoszkolna, III. Zarz�dzanie szko�� i placówk� 
wychowania przedszkolnego, IV. Pedagogika rodziny 
z poradnictwem pedagogicznym, V. Pedagogika opie-
ku�czo-wychowawcza i resocjalizacji, VI. Psychope-
dagogika specjalna z logopedi�, VII. Animacja kultury 
z arteterapi�, VIII. Doradztwo zawodowe i edukacja 
medialna, IX. Edukacja doros�ych i gerontologia.

W ramach studiów niestacjonarnych II stopnia z zasto-
sowaniem e-learningu zorganizowane s� nast�puj�ce cykle 
specjalizacyjne: I. Pedagogika ogólna i �rodowiskowa, 
II. Edukacja doros�ych i gerontologia, III. Pedagogika 
specjalna z logopedi�.

Realizowane w toku studiów programy uwzgl�dniaj�: pod-
stawy wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa, opie-
k� spo�eczn�, badania nad rodzin�, szko�� i przedszkolem, 
grupami rówie�niczymi, pedagogik� personalistyczn� i peda-
gogik� chrze�cija�sk�, �rodki komunikowania si� osób nies�y-
sz�cych (fonogesty, j�zyk migowy), badania z zakresu edukacji 
doros�ych, resocjalizacji, zdrowia, profilaktyki i edukacji me-
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dialnej, doradztwa zawodowego, problemów rozwojowych 
oraz spo�ecznych i ich wp�ywu na wychowanie.

Ciekaw� ofert� dla studentów jest mo�liwo�� studiowania 
za pomoc� metody e-learning (nauczanie z wykorzystaniem 
metod i technik kszta�cenia na odleg�o��). W czasie studiów 
na ka�dym poziomie realizowane s� ró�norodne praktyki za-
wodowe i warsztaty. Dzia�a te� Ko�o Naukowe Studentów, 
które organizuje „Dni Pedagoga” oraz w��cza si� w liczne ak-
cje spo�eczne. Studia na Pedagogice przygotowuj� przysz�ych 
pedagogów szkolnych, rodzinnych i opieku�czych, specjali-
stów z kompetencjami spo�eczno-wychowawczymi, psycho-
pedagogów specjalnych, wychowawców, animatorów kultury 
i animatorów spo�eczno-religijnych, doradców zawodowych, 
nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, jak równie� 
przysz�ych wyk�adowców i nauczycieli.

Zasady przyj��
Pedagogika – studia stacjonarne I stopnia oraz niesta-

cjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (60% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (20% wyniku ko�cowego);
- wymagany przedmiot do wyboru spo�ród: biologii, filo-

zofii, geografii, historii, matematyki, wiedzy o spo�ecze�stwie 
(20% wyniku ko�cowego). Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� 
jeden spo�ród nich punktowany jest ten, z którego uzyska� 
najlepszy wynik.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjonar-
ne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia sta-
cjonarne i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).

POLITOLOGIA
www.kul.pl/politologia
Program studiów politologicznych na KUL zawiera cztery 

specjalno�ci: 1) Samorz�d terytorialny, 2) Integracja 
i bezpiecze�stwo europejskie, 3) Marketing politycz-
ny i komunikowanie publiczne, 4) Studia Wschodnie – 
Wschodnioznastwo. W ramach studiów studenci mog� od-
bywa� ciekawe praktyki studenckie w instytucjach administracji 
publicznej, biurach poselskich, placówkach dyplomatycznych 
i konsularnych, redakcjach mediów, stowarzyszeniach i funda-
cjach itp., maj� dost�p do nauki j�zyków obcych i stypendiów 
zagranicznych, mog� rozwija� w�asne zainteresowania dzi�ki 
mo�liwo�ci wyboru zaj�� dodatkowych. 

Absolwent politologii b�dzie rozumia� zjawiska i procesy 
polityczno-administracyjne zachodz�ce w skali globalnej, 
europejskiej, pa�stwowej, regionalnej i lokalnej. Posi�dzie 
umiej�tno�ci: przeprowadzenia analizy zale�no�ci mi�dzy 
funkcjonowaniem instytucji politycznych, spo�ecze�stw 
i jednostek ludzkich, historycznych uwarunkowa� oraz 
wspó�czesnych mechanizmów dzia�ania systemów politycz-
nych; pracy zespo�owej; kierowanie zespo�ami ludzkimi; ko-
munikacji z otoczeniem; zbierania, przetwarzania i przekazy-
wania informacji. Zdobyt� wiedz� b�dzie móg� wykorzysta� 
w pracy zawodowej i �yciu z zachowaniem zasad etycznych. 
Po uko�czeniu studiów II stopnia absolwent b�dzie posia-
da� rozszerzon� – w stosunku do studiów I stopnia – wiedz� 
dotycz�c� funkcjonowania sfery polityki, umo�liwiaj�c� rozu-
mienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. 
Absolwent b�dzie umia� analizowa� postawy i zachowania 
uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne re-
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lacje i interakcje z innymi podmiotami �ycia spo�ecznego. 
Zdob�dzie on wiedz� i umiej�tno�ci pozwalaj�ce na doko-
nywanie samodzielnych oraz pog��bionych analiz i syntez 
procesów zachodz�cych w �yciu publicznym. Potrafi� b�dzie, 
zgodnie z zasadami etyki, kierowa� zespo�ami ludzkimi, 
a tak�e podejmowa� decyzje polityczne. B�dzie przygotowa-
ny do samodzielnej pracy zawodowej oraz powinien mie� 
ukszta�towane nawyki ustawicznego kszta�cenia i rozwoju 
zawodowego i by� przygotowany do pracy badawczej, pod-
j�cia studiów III stopnia (doktoranckich).

Absolwenci politologii KUL mog� znale	� zatrudnienie 
w organach administracji publicznej, instytucjach zwi�zanych 
z czynnym uprawianiem polityki (partie polityczne, biura po-
selskie i senatorskie), media i w szkolnictwie.

Zasady przyj��
Politologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: filozofia, geografia, historia, wiedza 
o spo�ecze�stwie, matematyka. Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej 
ni� jeden spo�ród nich punktowany jest ten, z którego uzyska� 
najlepszy wynik. Przy równej liczbie punktów kryterium po-
mocniczym s� wyniki egzaminu maturalnego z j�zyka polskie-
go i j�zyka obcego nowo�ytnego.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).
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PSYCHOLOGIA
www.kul.pl/psychologia
Program studiów realizowany w Instytucie Psychologii 

KUL odzwierciedla wspó�czesne tendencje w nauce i prakty-
ce psychologicznej. Wiele zaj�� jest powadzonych w sposób 
praktyczny, z wykorzystaniem nowoczesnych metod inte-
raktywnych. Program studiów psychologicznych obejmuje: 
psychologi� kliniczn�, osobowo�ci, procesów poznawczych, 
rozwojow�, wychowawcz�, rodziny, spo�eczn�, religii, ró�nic 
indywidualnych, rehabilitacji, organizacji i zarz�dzania, psy-
choprofilaktyk� i psychoterapi�. Studia z psychologii w KUL s� 
jednolitymi studiami magisterskimi. Od III roku studiów oprócz 
bloku podstawowego, zaj�cia s� realizowane w ramach kilku 
specjalizacji: (1) Psychologia kliniczna i osobowo�ci, 
(2) Psychologia edukacji i komunikacji (uko�czenie tej 
specjalizacji daje dodatkowo certyfikat przygotowania 
pedagogicznego), (3) Psychologia marketingu, organi-

zacji i zarz�dzania, (4) Psychoprofilaktyka i psychotera-
pia, (5) Psychologia spo�eczna i kulturowa.

Instytut Psychologii oferuje nast�puj�ce tryby studiów: sta-
cjonarne jednolite magisterskie, niestacjonarne jednolite ma-
gisterskie oraz stacjonarne/niestacjonarne doktoranckie.

W ramach Instytutu Psychologii aktywnie dzia�aj� nast�-
puj�ce organizacje studenckie: (1) Ko�o Naukowe Studentów 
Psychologii z licznymi sekcjami, w tym: sekcja Neuropsycholo-
gii, Psychoanalizy, Arteterapii, Psychologii sportu, Psychologii 
s�dowej, Psychologii rodziny, Psychologii klinicznej, Psycholo-
gii osobowo�ci, Psychologii zdrowia i Psychoterapii; (2) Ko�o 
Naukowe Psychologii Zarz�dzania, (3) Studenckie Ko�o Neuro-
nauk, (4) Samorz�d Studentów Instytutu Psychologii.

Dzia�alno�� studencka daje mo�liwo�� aktywnego pog��-
biania wiedzy z wybranych dziedzin psychologii podczas or-
ganizowanych spotka�, konferencji, warsztatów. Cz�onkowie 
Ko�a anga�uj� si� w �ycie wspólnoty uczelnianej wspó�organi-
zuj�c ró�ne przedsi�wzi�cia naukowe i spo�eczne.

Absolwent studiów psychologicznych w KUL: dysponuje 
wiedz� z zakresu podstawowych dzia�ów psychologii; dyspo-
nuje pog��bion� wiedz� w zakresie wybranych specjalno�ci; 
posiada podstawowe umiej�tno�ci psychologiczne z zakresu 
poradnictwa psychologicznego, kompetencje w zakresie ko-
munikowania si� z klientem oraz zasad prowadzenia terapii; 
posiada umiej�tno�ci w zakresie pos�ugiwania si� metodami 
diagnostycznymi i opracowywania wszechstronnej diagnozy 
psychologicznej w ró�nych dzia�ach psychologii stosowanej; 
jest przygotowany do podj�cia pracy w ró�nych dzia�ach psy-
chologii (m.in. w psychologii klinicznej, szkolnej, rodziny, re-
habilitacji, psychoprofilaktyki, pracy, organizacji i zarz�dzania, 
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mediów audiowizualnych i reklamy), a tak�e w placówkach 
naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Zasady przyj��
Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (40% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (30% wyniku ko�cowego);
- biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka (30% wyni-

ku ko�cowego). Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród 
nich punktowany jest ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

Psychologia – studia niestacjonarne jednolite magi-
sterskie

Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski (60% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (40% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne III stopnia (doktoranckie).

SOCJOLOGIA
www.kul.pl/socjologia
Studia z socjologii zawieraj� w swoim programie dyscypliny 

m.in. z zakresu makro i mikrosocjologii, socjologii rodziny, wy-
chowania, kultury, religii, moralno�ci, gospodarki, pracy i prze-
mys�u, �ycia publicznego, w�adzy i nowych ruchów spo�ecznych, 
migracji ludzkich i grup etnicznych, Internetu, socjologii wiedzy 
i edukacji, opinii publicznej i rynku, katolickiej nauki spo�ecznej, 
socjologii prawa, praw cz�owieka oraz filozofii spo�ecznej.

Dost�pne dla studentów specjalno�ci to: 1) socjologia 
�ycia publicznego, 2) socjologia gospodarki i Internetu, 

3) zarz�dzanie i organizacja us�ug spo�ecznych, 4) bada-
nia rynku i opinii. Odbywaj� oni liczne praktyki, pog��biaj� 
wiedz� z dziedziny socjologii przez organizowanie konferencji 
i dyskusji na tematy spo�eczne oraz w ramach organizowa-
nych corocznie „Dni Spo�ecznych”.

Studia te dostarczaj� wiedzy socjologicznej przygotowuj�c 
do pracy specjalistów od kontaktów interpersonalnych w za-
k�adach pracy, ekspertów od rozwi�zywania konfliktów gru-
powych, w o�rodkach badania opinii publicznej, w agencjach 
badawczych, jak równie� w przedsi�biorstwach w ich dzia�ach 
marketingu, w instytucjach i organizacjach, których celem jest 
diagnozowanie, rozwi�zywanie i zapobieganie problemom 
spo�ecznym, agencjach PR oraz firmach o ró�nym profilu dzia-
�alno�ci, w administracji publicznej, samorz�dowej i w orga-
nizacjach pozarz�dowych, w gospodarce oraz w instytucjach 
Unii Europejskiej i mi�dzynarodowych.

Zasady przyj��
Socjologia – studia stacjonarne I stopnia oraz niesta-

cjonarne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: geografia, historia, matematyka, wie-
dza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden 
spo�ród nich punktowany jest ten, z którego uzyska� najlepszy 
wynik. Przy równej liczbie punktów kryterium pomocniczym 
s� wyniki egzaminu maturalnego z j�zyka polskiego i j�zyka 
obcego nowo�ytnego.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjonar-
ne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie) oraz studia sta-
cjonarne i niestacjonarne III stopnia (doktoranckie).
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ZARZDZANIE
Zarz�dzanie jest kierunkiem ��cz�cym wiele dyscyplin 

wiedzy ekonomicznej, spo�ecznej, humanistycznej i praw-
nej. Program studiów zawiera liczne przedmioty rozwijaj�ce 
wiedz� studentów w zakresie nowoczesnych metod zarz�-
dzania, analizy rynku, prognozowania i symulacji, inwesto-
wania. Niektóre z nich wyk�adane s� w j�zyku angielskim. 
Studenci zdobywaj� umiej�tno�ci: zarz�dzania du�ymi 
i ma�ymi przedsi�biorstwami krajowymi i z obcym kapita-
�em, prowadzenia transakcji elektronicznych, planowania 
strategii marketingowych. Uzyskuj� specjalistyczn� wiedz� 
o mechanizmach rz�dz�cych zachowaniem rynku i klientów 
oraz umiej�tno�� badania i analizy rynku. Potrafi� rozpo-
znawa�, diagnozowa� i rozwi�zywa� problemy gospodaro-
wania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz 
informacyjnymi. Metody kszta�cenia dostosowane s� do 
twórczego rozwijania wiedzy, a tak�e zaspokajania zapo-
trzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne w no-
woczesnych organizacjach. 

Zdobyte mocne podstawy teoretyczne pozwalaj� absolwen-
tom elastycznie dostosowywa� si� do wymaga� zmieniaj�cego 
si� rynku pracy. S� oni przygotowani do: za�o�enia i prowadze-
nia w�asnej firmy, podj�cia pracy w polskich i mi�dzynarodo-
wych przedsi�biorstwach produkcyjnych i us�ugowych b�d	 
w instytucjach publicznych, do rozwi�zywania problemów 
zarz�dzania i podejmowania decyzji w ró�nych sektorach go-
spodarki, w�a�ciwego wyboru metod analizy i stosowania od-
powiednich rozwi�za�.

Zasady przyj��
Zarz�dzanie – studia stacjonarne I stopnia oraz nie-

stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, ma-
tematyka, wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat zaliczy� 
wi�cej ni� jeden spo�ród nich punktowany jest ten, z którego 
uzyska� najlepszy wynik.

Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli 
pozytywnie kwalifikacj� na kierunek zarz�dzanie (studia sta-
cjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyj�ci z braku miejsc, 
przyjmowani s� na studia niestacjonarne poza konkursem 
�wiadectw. 

WYDZIA	 
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 
www.kul.pl/iak
Studia na kierunku architektura krajobrazu obejmuj� na-

st�puj�ce zagadnienia: projektowanie i konserwacja ogro-
dów, urbanistyka i ekologia miast, modelowanie krajobrazu 
z opracowaniem modeli komputerowych, ochrona krajobrazów 
z uwzgl�dnianiem krajobrazów wiejskich i terenów zieleni 
miejskiej, ekologia i ochrona przyrody, sztuki plastyczne, hi-
storia sztuki ogrodowej i rewaloryzacja terenów zieleni, mo-
delowanie i prognozowanie zmian �rodowiska przyrodnicze-
go. Tak szeroki zakres ma na celu wypracowanie u studentów 
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�wiadomo�ci pi�kna i estetyki, artystycznego wyczucia i twór-
czego my�lenia oraz pe�nego pogl�du na �rodowisko, by pra-
wid�owo je formowa�. 

Studenci architektury krajobrazu odbywaj� obowi�zkowe 
praktyki zawodowe z urz�dzania i piel�gnacji oraz projekto-
wania terenów zieleni i planowania przestrzennego. Intensyw-
nie dzia�a Ko�o Naukowe Studentów Architektury Krajobrazu 
organizuj�c m.in. warsztaty, wyjazdy naukowe, plenery arty-
styczne.

Absolwent studiów posiada wiedz� praktyczn� i techniczn� 
zwi�zan� z projektowaniem i urz�dzaniem obiektów architek-
tury krajobrazu, oraz wiedz� na temat planowania przestrzen-
nego miast, wsi i regionów, komponowania krajobrazu miej-
skiego i otwartego.

Zasady przyj��
Architektura krajobrazu – studia stacjonarne I stop-

nia – in�ynierskie
- Sprawdzian z rysunku (25% wyniku ko�cowego): martwa 

natura, rysunek z wyobra	ni. Ocena niedostateczna ze spraw-
dzianu eliminuje z dalszego post�powania kwalifikacyjnego.

- Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci (75% wyniku ko�cowego): 
punktowany wynik z biologii lub historii sztuki. W wypadku, 
gdy kandydat zaliczy� obydwa przedmioty, punktowany jest 
przedmiot z lepszym wynikiem.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).

BIOTECHNOLOGIA
www.kul.pl/biotechnologia
Absolwent studiów na kierunku biotechnologia uzysku-

je interdyscyplinarne przygotowanie pozwalaj�ce na prac� 
w dziedzinach wymagaj�cych ��czenia wiadomo�ci dotycz�-
cych procesów biochemicznych i mechanizmów funkcjono-
wania �ywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie 
i praktycznie do stosowania podstawowych technik bio-
technologicznych umo�liwiaj�cych selekcj� i ukierunkowan� 
modyfikacj� mikroorganizmów oraz komórek organizmów 
wy�szych, a tak�e do projektowania i wdra�ania procesów 
biotransformacji i biosyntezy. Zdobywa wiedz� na temat uzy-
skiwania i oczyszczania bioproduktów wykorzystywanych 
w procesach technologicznych zwi�zanych z przemys�em far-
maceutycznym, kosmetycznym oraz ochron� �rodowiska.

Absolwent biotechnologii posiada� b�dzie tak�e wiedz� 
pozwalaj�c� na szerokie stosowanie ró�nych technik analizy 
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produktów biotechnologicznych, a tak�e nowoczesnych me-
tod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podj�cie pracy we 
wszystkich ga��ziach gospodarki, w których stosowane s� no-
woczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów 
biotechnologicznych: w przemy�le farmaceutycznym, ochro-
nie �rodowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrol-
nych.

Zasady przyj��
Biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowana biologia.

INFORMATYKA
www.kul.pl/informatyka
Informatyka znajduje szerokie zastosowania w ró�nych ga-

��ziach gospodarki, w przemy�le, telekomunikacji, w sektorze 
bankowym i administracji publicznej. Specjali�ci z tej dziedziny 
s� obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy i uzyskuj� 
najwy�sze wynagrodzenia, a wed�ug prognoz na najbli�sze 
lata zapotrzebowanie na informatyków b�dzie stale wzrasta�.

Studia na kierunku informatyka maj� charakter interdy-
scyplinarny. Gruntowne podstawy informatyki o charakterze 
uniwersalnym oraz solidne podstawy teoretyczne w zakresie 
dziedzin pokrewnych daj� absolwentowi mo�liwo�� podej-
mowania pracy zawodowej na stanowisku projektanta i ad-
ministratora komercyjnych baz danych, projektanta i progra-
misty systemów informatycznych, administratora i projektanta 
aplikacji sieciowych, specjalisty ds. udost�pniania i wymiany 
informacji w Internecie, informatyka w biurach projektowych 
i dzia�ach promocji du�ych firm. 
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Zagadnienia zawarte w programie studiów pozwala-

j� na bieg�e opanowanie kilku j�zyków programowania, 
m.in. C++, Java, SQL, PHP. Zaj�cia odbywaj� si� w ma�ych 
grupach i s� prowadzone w nowoczesnych laboratoriach 
komputerowych. Wyk�ady dotycz� m.in. programowania 
obiektowego, algorytmiki, baz danych, ochrony informa-
cji w sieciach komputerowych, analizy obrazów, sztucznej 
inteligencji, komputerowej analizy danych, projektowania 
aplikacji sieciowych oraz nowoczesnych technologii spo�e-
cze�stwa informacyjnego. 

Po I roku studiów student dokonuje wyboru jednej ze spe-
cjalno�ci: programowanie i przetwarzanie informacji, 
grafika komputerowa i multimedia, administrowanie 
sieciami komputerowymi. Aktywni studenci poszerzaj� 
swoj� wiedz� uczestnicz�c w Akademii Cisco oraz dzia�aj�c 
w Kole Naukowym Informatyków. Dalsz� nauk� mo�na kon-
tynuowa� na studiach II stopnia kierunku informatyka w KUL.

Zasady przyj��
Informatyka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany wynik z ma-

tematyki lub informatyki, lub innego przedmiotu zaliczonego 
jako obowi�zkowy. Pierwsze�stwo w przyj�ciu maj� osoby, 
które zaliczy�y na egzaminie maturalnym matematyk� lub in-
formatyk�.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).

MATEMATYKA
www.kul.pl/matematyka
W ramach kierunku matematyka w KUL utworzone zosta-

�y dwie specjalno�ci: informatyczna, oraz zastosowa-
nia statystyczno-ekonomiczne matematyki. Absolwenci 
tego kierunku studiów s� zatem wykszta�ceni w sposób uni-
wersalny – mog� pracowa� zarówno jako matematycy, jak 
te� informatycy lub analitycy w takich instytucjach jak firmy 
telekomunikacyjne, informatyczne i programistyczne, towa-
rzystwa ubezpieczeniowe, banki i inne instytucje finansowe, 
urz�dy statystyczne, dzia�y projektów, rozlicze� i analizy ryn-
ku w przedsi�biorstwach przemys�owych oraz dzia�y logistyki 
w firmach handlowych i transportowych. Studenci tego kierun-
ku mog� ponadto zdoby� uprawnienia pedagogiczne do 
nauczania matematyki i informatyki we wszystkich typach szkó�.

Zagadnienia zawarte w programie studiów z matematyki 
to m.in. analiza rzeczywista i zespolona, algebra z geometri� 
analityczn�, teoria mnogo�ci i topologia, logika, równania 
ró�niczkowe, analiza funkcjonalna oraz rachunek prawdopo-
dobie�stwa. Równolegle omawiane s� najwa�niejsze zagad-
nienia z dziedziny informatyki – metody algorytmizacji i pro-
gramowania komputerów w j�zykach C++ i Java, podstawy 
grafiki komputerowej, zasady tworzenia stron internetowych, 
a tak�e problemy zwi�zane z administracj� i bezpiecze�stwem 
informacji w sieciach komputerowych. Studenci poznaj� rów-
nie� praktyczne zastosowania matematyki, np. modelowanie 
matematyczne procesów rzeczywistych, podstawy sztucznej 
inteligencji, matematyk� finansow�, ekonomiczne aplikacje 
teorii gier, ekonometri� i statystyk�. Nauk� mo�na kontynu-
owa� w KUL na studiach II stopnia z dziedziny matematyki.
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Zasady przyj��
Matematyka – studia stacjonarne I stopnia – spec. 

informatyczna
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany wynik z ma-

tematyki lub informatyki, lub innego przedmiotu zaliczonego 
jako obowi�zkowy. Pierwsze�stwo w przyj�ciu maj� osoby, 
które zaliczy�y na egzaminie maturalnym matematyk� lub in-
formatyk�. 

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).

OCHRONA 
RODOWISKA
www.kul.pl/ios
Studia z ochrony �rodowiska obejmuj� m.in. ekologi�, 

ochron� �rodowiska przyrodniczego, biologi�, zarz�dzanie 
�rodowiskiem, planowanie przestrzenne, chemi�, biochemi�, 
geologi�, gleboznawstwo, miejsce cz�owieka w przyrodzie, 
rol� kultury i �wiatopogl�du w kszta�towaniu postaw proeko-
logicznych. Dzi�ki praktykom i zaj�ciom terenowym studenci 
maj� mo�liwo�� wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 
Dotychczas odbywa�y si� one zarówno w Polsce (w Bieszcza-
dach i na Mazurach), jak i za granic� (na norweskiej wyspie 
Spitsbergen, w Kirgizji czy Tajdze Ussuryjskiej w Rosji).

Intensywnie dzia�aj� dwa ko�a naukowe: Ko�o Studentów 
Ochrony 
rodowiska i Ko�o Biotechnologów. Ich cz�onkowie 
uczestnicz� w obozach ekologicznych, sympozjach nauko-
wych oraz podejmuj� liczne dzia�ania praktyczne na rzecz 
ochrony przyrody.

Studia te przygotowuj� specjalistów w zakresie ochrony 
i kszta�towania �rodowiska w uj�ciu lokalnym, regionalnym 

i krajowym. Absolwenci znaj� biologiczne podstawy ochrony 
przyrody, zasady inwentaryzacji przyrodniczej, waloryzacji �ro-
dowisk naturalnych i antropogenicznych. Ponadto absolwenci 
II stopnia Ochrony 
rodowiska (przez realizacj� specjalno�ci 
Monitoring 
rodowiska Przyrodniczego) uzyskuj� rozleg�� wie-
dz� na temat monitoringu �rodowiska przyrodniczego oraz 
umiej�tno�ci jego wykorzystania w pracy zawodowej prze-
strzegaj�c obowi�zuj�ce przepisy prawne i zachowuj�c zasady 
etyczne. Zostaj� dobrze przygotowani do pracy w instytucjach 
zajmuj�cych si� problemami ochrony �rodowiska, m.in. w in-
spekcjach ochrony �rodowiska, parkach narodowych, instytu-
cjach samorz�dowych, Lasach Pa�stwowych oraz innych pla-
cówkach naukowo-badawczych.

Zasady przyj��
Ochrona �rodowiska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany wynik z bio-

logii lub chemii. W wypadku, gdy kandydat zaliczy� obydwa 
przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie).

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
– NOWO
�

Zasady przyj��
Gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci: punktowany wynik z mate-

matyki lub geografii. Je�eli kandydat zaliczy� oba wymienione 
przedmioty, punktuje si� ten, z którego uzyska� lepszy wynik.
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WYDZIA	 ZAMIEJSCOWY 
NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH 
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
www.kul.pl/wznpie

ARCHEOLOGIA
Archeologia to nauka polegaj�ca na odkrywaniu spo�ecz-

no-kulturowej przesz�o�ci cz�owieka na podstawie znajdu-
j�cych si� w ziemi, na ziemi lub w wodzie 	róde� archeolo-
gicznych, czyli materialnych pozosta�o�ci dzia�a� ludzkich. 
Celem nauczania na kierunku archeologia jest przygotowanie 
do samodzielnego prowadzenia bada� wykopaliskowych na 
ró�nych typach stanowisk, z ró�nych okresów chronologicz-
nych przy pomocy najnowszych metod badawczych. Student 
tego kierunku b�dzie posiada� wiedz� 	ród�ow� w zakresie 
chronologii i przynale�no�ci kulturowej znalezisk archeolo-
gicznych oraz znajomo�� zabiegów konserwacji zabytków 
i zasad muzealnego opracowania zbiorów. Pozna metody 
i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. Wy-
brane zagadnienia poruszane w ramach studiów to m.in.: 
propedeutyka archeologii, archeologia �rodowiska, metody-
ki bada� archeologicznych, techniki wykopaliskowe, zasady 
dokumentacji wykopalisk, muzealnictwo, systemy ochrony 
zabytków, konserwacja zabytków archeologicznych. Po za-
ko�czeniu studiów absolwent wykazuje si� umiej�tno�cia-
mi umo�liwiaj�cymi mu wykonywanie prac technicznych 
w trakcie bada� archeologicznych i prac laboratoryjno-in-
wentaryzacyjnych w placówkach gromadz�cych zbiory zabyt-
ków archeologicznych. Posiada pe�ne kwalifikacje do podj�cia 

pracy w placówkach muzealnych, jednostkach ochrony dzie-
dzictwa kulturowego sektora pa�stwowego i samorz�dowe-
go, jak równie� w s�u�bach celnych.

Zasady przyj��
Archeologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- j�zyk polski;  
- j�zyk obcy nowo�ytny;  
- inny przedmiot zdawany przez kandydata – obowi�zkowy 

lub dodatkowy.
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EKONOMIA
Nauczanie na kierunku ekonomia koncentruje si� na zja-

wiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki 
rynkowej, ujmowanej zarówno w makro- i mikroskali oraz 
w przekroju krajowym i mi�dzynarodowym. Kierunek stwarza 
mo�liwo�� poznania ró�nych aspektów dzia�alno�ci gospo-
darczej oraz metod i technik prowadzenia analiz ekonomicz-
nych. W nauczaniu akcentuje si� kszta�towanie u studentów 
warto�ci, postaw i umiej�tno�ci niezb�dnych w dzia�alno�ci 
gospodarczej ukierunkowanej na sprawno�� i efektywno��. 
W zale�no�ci od zainteresowa� i predyspozycji studentów 

kierunek ekonomia 
stwarza mo�liwo�ci 
specjalizacyjne w ra-
mach wyk�adów fa-
kultatywnych, semina-
riów licencjackich oraz 
praktyk. Absolwent 
posiadaj�cy tytu� za-
wodowy licencjata po-
siada wszechstronn� 
wiedz� ekonomiczn� 
i umiej�tno�ci prak-
tyczne pozwalaj�ce na 
samodzieln� lub ze-
spo�ow� prac� zawo-
dow� bezpo�rednio po 
uko�czeniu studiów. 
Absolwent przygo-
towany jest do pracy 

w przedsi�biorstwach, organizacjach i instytucjach publicz-
nych i pozarz�dowych – g�ównie na stanowiskach operacyj-
nych. Posiada niezb�dn� wiedz� ekonomiczn� i umiej�tno-
�ci praktyczne daj�ce szans� zatrudnienia na stanowiskach 
w ró�nego rodzaju firmach: handlowych, finansowych, 
ubezpieczeniowych, consultingowych, administracji rz�do-
wej i samorz�dowej. Mo�e tak�e kontynuowa� nauk� na 
uzupe�niaj�cych studiach magisterskich w ramach kierunku 
ekonomia na Wydziale Nauk Spo�ecznych KUL lub w innej 
szkole wy�szej.

Zasady przyj��
Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: filozofia, geografia, historia, informa-
tyka, matematyka, wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat 
zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród nich punktowany jest ten, 
z którego uzyska� najlepszy wynik.

ETNOLOGIA
Etnologia to nauka zajmuj�ca si� badaniem ró�norodnych 

form aktywno�ci kulturowej ludzi, wyja�niaj�c ich osobliwo�� 
i odr�bno��, klasyfikuj�c oraz porównuj�c poszczególne gru-
py narodowo�ciowe. Etnologia bada wi�c cz�owieka jako 
cz�onka spo�eczno�ci, w�a�ciciela warto�ci kulturowych, re-
prezentanta okre�lonych nawyków, rytua�ów, zachowa�. Ce-
lem nauczania na kierunku etnologia jest przekazanie wiedzy 
o cz�owieku jako istocie pos�uguj�cej si� kultur� w jej zró�-
nicowanych formach czasowych i przestrzennych oraz zdo-
bycie metodologicznego i antropologicznego przygotowania 
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do refleksji o cz�owieku i kulturze. Studenci tego kierunku 
b�d� zdobywa� ogóln� wiedz� humanistyczn� oraz wiedz� 
specjalistyczn� z zakresu etnologii, aby dostrzega� kulturo-
we pod�o�e ka�dej sytuacji spo�ecznej. Wybrane zagadnienia 
poruszane w ramach studiów to m.in.: poj�cia etnologiczne 
i antropologiczne, perspektywa widzenia �wiata, organiza-
cje polityczne, systemy wierzeniowe, metody bada� etno-
graficznych, antropologia lingwistyczna, etnografia Polski, 
Europy oraz krajów pozaeuropejskich, teoria kultury, historia 
filozofii, folklorystyka. Absolwent tego kierunku b�dzie zna� 
podstawowe poj�cia, idee i koncepcje z obszaru etnologii, 
antropologii kulturowej i spo�ecznej oraz nauk pokrewnych 
o kulturze i spo�ecze�stwie. B�dzie mie� orientacj� w proble-
matyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowa-
nia kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienno�ci 
form kulturowych w etno-kulturowej ró�norodno�ci �wiata. 
Wykazywa� si� b�dzie umiej�tno�ciami pozwalaj�cymi na 
podj�cie pracy w instytucjach kulturalnych, o�wiatowych 
oraz turystycznych, w mediach i muzeach oraz instytucjach 
prowadz�cych badania opinii spo�ecznej.

Zasady przyj��
Etnologia – studia stacjonarne I stopnia i niestacjo-

narne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci – punktowane wyniki z na-

st�puj�cych przedmiotów:
- j�zyk polski;
- j�zyk obcy nowo�ytny;
- inny przedmiot wybrany przez kandydata – obowi�zkowy 

lub dodatkowy.

PRAWO 
Studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim wpi-
sane s� nie tylko w ramy dogmatycznych dyscyplin prawa, 
ale pozwalaj� zdoby� wiedz� z zakresu filozofi i prawa, jego 
teorii, uwzgl�dniaj� wiedz� ekonomiczn� i realia politycz-
no-gospodarcze wspó�czesnego �wiata. Nadrz�dnym celem 
kszta�cenia jest przygotowanie do podj�cia aplikacji warun-
kuj�cych wykonywanie zawodów prawniczych. W jego osi�-
gni�ciu pomagaj� do�wiadczeni praktycy i uznani teoretycy 
prawa stanowi�cy kadr� naukowo-dydaktyczn� Wydzia�u. 
Wspó�praca Wydzia�u z Centralnym Zarz�dem S�u�by Wi�-
ziennej oraz Okr�gowym Inspektoratem S�u�by Wi�ziennej 
w Lublinie znajduje wyraz w organizowanych konferencjach 
naukowych, daje tak�e mo�liwo�� studentom zetkni�cia si� 
z realiami odbywania kary pozbawienia wolno�ci w licznych 
zak�adach karnych regionu. Ró�norakim formom prowa-
dzenia zaj�� (wyk�ady, konwersatoria, �wiczenia) towarzy-
szy idea aktywizowania studentów w procesie kszta�cenia 
i rozwijania praktycznych umiej�tno�ci. Doskonalenie ko-
munikacji w obr�bie j�zyków obcych, w oparciu o mi�dzy-
narodowe standardy, czy znajomo�� europejskich regulacji 
prawnych sprzyja uczestnictwu w ró�norakich programach 
kszta�cenia, a tak�e zdobywaniu uznanych certyfikatów j�-
zykowych. Studenci maj� mo�liwo�� uzyskania certyfikatu 
TELC (The European Language Certificates), który pozwa-
la mi�dzy innymi ubiega� si� o stypendia programu Era-
smus, w ramach którego mo�liwe jest odbycie cz��ci stu-
diów za granic� (Hiszpania, Niemcy, Francja, Belgia, W�ochy 
i in.),czy te� jest niezb�dnym dokumentem stwierdzaj�cym 
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znajomo�� j�zyka przez osob� ubiegaj�c� si� o prac� na 
stanowiskach urz�dniczych w Unii Europejskiej. Studia te 
daj� gruntowne wykszta�cenie prawnicze, uprawniaj� do 
podj�cia aplikacji: adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, 
s�dziowskiej oraz komorniczej.

Zasady przyj��
Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka, lub 

filozofia (50% wyniku ko�cowego); w przypadku zaliczenia 
obu przedmiotów punktowany jest ten, z którego kandydat 
uzyska� lepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).

STOSUNKI MI�DZYNARODOWE
Ze wzgl�du na bardzo szerokie pole badawcze, obejmuj�-

ce ca�o�� zjawisk o zasi�gu przekraczaj�cym granice pa�stw, 
nauka o stosunkach mi�dzynarodowych jest dziedzin� in-
terdyscyplinarn�. Naukowcy, którzy zajmuj� si� t� dziedzin�, 
korzystaj� z dorobku i wiedzy takich nauk jak: politologia, 
historia, ekonomia, prawo, geografia, socjologia, filozo-
fia, a tak�e psychologia. Przedmiotem bada� s� wszelkie 
stosunki spo�eczne, które kszta�tuj� si� ponad granicami 
pa�stw i dotycz� relacji mi�dzy ró�nymi podmiotami �ycia 
mi�dzynarodowego. Celem kszta�cenia na kierunku stosun-
ki mi�dzynarodowe jest przekazanie wiedzy i umiej�tno�ci 
potrzebnych absolwentom do pe�nienia ró�nych ról w �y-
ciu spo�eczno-politycznymi kulturalnym w sytuacji post�pu-

j�cej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie 
w Europie, a tak�e przygotowanie do pracy naukowej. Jest 
to powód organizacji ró�nych specjalno�ci, takich jak: mi�-
dzynarodowe stosunki polityczne, mi�dzynarodowe 
stosunki gospodarcze, europeistyka, amerykanistyka. 
Absolwenci tego kierunku b�d� mogli podejmowa� prac� 
w: instytucjach i urz�dach Unii Europejskiej, polskich pla-
cówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organi-
zacji mi�dzynarodowych, rz�dowych i pozarz�dowych, kon-
sulatach i przedstawicielstwach pa�stw obcych w Polsce, 
w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, ban-
kach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingo-
wych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydaw-
niczych, hotelach i biurach podró�y, firmach spedycyjnych 
obs�uguj�cych ruch zagraniczny, wydawnictwach i �rodkach 
masowego przekazu zajmuj�cych si� zagadnieniami mi�dzy-
narodowymi.

Zasady przyj��
Stosunki mi�dzynarodowe – studia stacjonarne 

I stopnia i niestacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, ma-
tematyka, wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat zaliczy� 
wi�cej ni� jeden spo�ród nich punktowany jest ten, z którego 
uzyska� najlepszy wynik.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-
narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).
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WYDZIA	 ZAMIEJSCOWY
NAUK O SPO	ECZE�STWIE
W STALOWEJ WOLI
www.kul.pl/wznos

IN�YNIERIA 
RODOWISKA
Studia te przygotowuj� merytorycznie do rozwi�zywania 

problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
zwi�zanych z ochron�, wykorzystaniem i przekszta�caniem zaso-
bów �rodowiska. Ukierunkowane s� na trzy specjalizacje: za-
soby wodne, ich zanieczyszczenie i uzdatnianie, ochro-
na i in�ynieria w obr�bie zasobów le�nych, rekultywacja 
terenów zdegradowanych. Absolwent tego kierunku b�dzie 
zna� w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotycz�ce 
ochrony wody, gleby, powietrza, utylizacji odpadów ciek�ych 
i sta�ych, podstawowych procesów zachodz�cych w �rodowisku 
oraz systemów zarz�dzania �rodowiskiem w procesie inwesty-
cyjnym. Mo�e znale	� zatrudnienie w: firmach projektowych, 
eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsi�biorstwach gospo-
darki komunalnej, w organach administracji pa�stwowej i sa-
morz�dowej, s�u�bach nadzoru sanitarnego ochrony �rodowi-
ska oraz w bran�owych firmach handlowych.

Zasady przyj��
In�ynieria �rodowiska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wy-

mienionych przedmiotów: biologia, chemia, geografia, mate-
matyka. Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród nich 
punktowany jest ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

PEDAGOGIKA
Instytut Pedagogiki realizuje w szerokim zakresie program 

dyscyplin z zakresu pedagogiki ogólnej, opieku�czo-wycho-
wawczej, wczesnoszkolnej, zdrowotnej, psychopedagogiki, 
wychowawczej i rodziny, katolickiej i historii wychowania. 
Instytut przygotowuje naukowe konferencje ró�nego pozio-
mu, które ciesz� si� du�ym zainteresowaniem tak w�ród na-
ukowców, jak i pedagogów-praktyków, psychologów, praw-
ników, pracowników socjalnych, lekarzy i innych specjalistów. 
W ramach Instytutu dzia�a ponadto O�rodek Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego dla studentów i cz�onków 
ich rodzin. Na studiach I stopnia nauczanie jest realizowane 
w ramach specjalizacji: 1) pedagogika wczesnoszkolna, 
2) psychopedagogika specjalna, 3) pedagogika opie-
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ku�czo-wychowawcza, 4) pedagogika resocjalizacyj-
na, 5) pedagogika katolicka. W celu doskonalenia zawo-
dowego studentów i rozwoju ich zdolno�ci przy Instytucie 
dzia�a Ko�o Naukowe Studentów Pedagogiki skupiaj�ce tych, 
którzy chc� w trakcie studiów anga�owa� si� w dzia�alno�� 
naukow� i spo�eczn�, zdobywaj�c przy tym umiej�tno�ci prak-
tyczne. Dzia�alno�� studentów nakierowana jest na integra-
cj� �ycia studentów, organizowanie sympozjów, konferen-
cji, debat naukowych. Absolwent studiów pedagogicznych 
w zale�no�ci od wybranej specjalno�ci przygotowany jest 
do pracy w ró�nych obszarach dzia�a� edukacyjnych, placów-
kach, w placówkach opieku�czo-wychowawczych, pomocy 
spo�ecznej, przedszkolach, szko�ach w tym szko�ach specjal-
nych, placówkach o�wiatowych, poradniach specjalistycznych, 
w zak�adach administracji pa�stwowej i samorz�dowej, a tak�e 
w instytucjach profilaktyki spo�ecznej i wymiaru sprawiedliwo�ci.

Zasady przyj��
Pedagogika – studia stacjonarne I stopnia i niestacjo-

narne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- filozofia lub biologia, lub geografia, lub historia, lub ma-

tematyka, lub wiedza o spo�ecze�stwie (50% wyniku ko�co-
wego); je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród nich 
punktowany jest ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).

PRACA SOCJALNA
Studia na kierunku praca socjalna zorientowane s� na 

kszta�towanie umiej�tno�ci i kompetencji w zakresie opieki, 
projektowania zmian oraz zarz�dzania �rodowiskiem spo-
�ecznym. Studia na kierunku Praca socjalna prowadzone s� 
w trzech specjalizacjach: 1) praca z dzieckiem i rodzin�, 
2) opieka gerontologiczna (opieka i praca z osobami star-
szymi) oraz 3) terapia zaj�ciowa. Studia te daj� uprawnienia 
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz stano-
wi� podstaw� do budowania swojej kariery w zawodach zwi�-
zanych z jednej strony, ze wspomaganiem i terapi� jednostek 
i rodzin, z drugiej za� – z rozwi�zywaniem problemów spo�ecz-
nych (np. bieda i wykluczenie spo�eczne, bezrobocie, uzale�-
nienia, niedostosowanie spo�eczne i in.) oraz projektowaniem 
i realizacj� zada� polityki spo�ecznej w skali lokalnej i regio-
nalnej. Absolwenci pracy socjalnej mog� znale	� prac� m.in. 
w: instytucjach pomocy spo�ecznej takich, jak: domy pomocy 
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spo�ecznej, schroniska dla bezdomnych, samotnych matek, 
ofiar przemocy; o�rodkach opieku�czo-adaptacyjnych; PCPR, 
PUP, ZOZ; zak�adach opieku�czo-leczniczych; organizacjach 
i stowarzyszeniach charytatywnych; �wietlicach �rodowisko-
wych i terapeutycznych; domach pomocy spo�ecznej dla osób 
starszych oraz niepe�nosprawnych intelektualnie, psychicznie 
i fizycznie; jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia 
i przeciwdzia�ania bezrobociu; o�rodkach wsparcia, w placów-
kach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów; zak�adach 
karnych; o�rodkach dla uchod	ców; organizacjach pozarz�do-
wych tzw. sektor non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.).

Zasady przyj��
Praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne 

I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- filozofia lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub 

wiedza o spo�ecze�stwie (50% wyniku ko�cowego); je�e-
li kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród wymienionych, 
punktowany jest ten, z którego uzyska� najlepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);  
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).

SOCJOLOGIA
Instytut Socjologii realizuje w szerokim zakresie program 

dyscyplin z zakresu makro i mikrosocjologii, socjologii ro-
dziny, kultury, pracy, gospodarki, samorz�du oraz in�ynierii 
�rodowiska. Pracownicy skupieni s� wokó� dwóch zespo�ów 
badawczych: zespo�u socjologii teoretycznej (ogólnej), który 
koncentruje si� na zagadnieniach z zakresu katolickiej nauki 

spo�ecznej, filozofii spo�ecznej, polityki, teorii i form �ycia spo-
�ecznego; oraz zespo�u socjologii praktycznej (empirycznej), 
który w swojej dzia�alno�ci badawczej skupia si� na proble-
matyce zmian spo�eczno-gospodarczych, rozwoju spo�ecznym 
oraz metodach bada� socjologicznych. W ramach studiów re-
alizowane s� specjalno�ci: 1) s�u�by spo�eczne i zdrowie 
publiczne – zdobywanie wiedzy w zakresie funkcjonowania 
s�u�b spo�ecznych w ramach samorz�du terytorialnego, przy-
gotowuj�ce do pracy w instytucjach samorz�dowych zwi�za-
nych ze s�u�bami spo�ecznymi, jak np. OPS, PCPR, PUP, PFRON, 
NFZ itp., 2) komunikacja spo�eczna – zdobywanie wiedzy 
o metodach pracy w mediach, metodach bada� mediów i prze-
kazów medialnych, reklamie, public relations, przygotowuj�ce 
do pracy w instytucjach zwi�zanych z komunikowaniem ma-
sowym i przekazem medialnym: telewizji, radiu, prasie, rekla-
mie, public relations itp., 3) kryminologia – zdobywanie wie-
dzy w zakresie socjologii patologii i dewiacji spo�ecznych oraz 
resocjalizacji, przygotowuj�ce do pracy w instytucjach resocja-
lizacyjnych, aresztach �ledczych i zak�adach karnych, s�dach, 
o�rodkach terapii uzale�nie�, agencjach detektywistycznych, 
instytutach bada� nad przest�pczo�ci�, organach bezpiecze�-
stwa publicznego itp.

Studenci chc�cy w trakcie studiów anga�owa� si� w dzia�al-
no�� spo�eczn�, zdobywaj�c przy tym umiej�tno�ci praktyczne, 
mog� równie� dzia�a� w Kole Studentów Socjologii „SOCIE-
TAS”. Celem Ko�a jest pog��bienie wiedzy z dziedziny socjo-
logii, zapoznawanie si� ze wspó�czesn� my�l� socjologiczn� 
poprzez organizowanie konferencji, wywo�ywanie dyskusji na 
tematy spo�eczne, a tak�e anga�owanie si� w konferencje na-
ukowe organizowane przez pracowników Instytutu Socjologii.
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Zasady przyj��
Socjologia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- filozofia lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub 

wiedza o spo�ecze�stwie (50% wyniku ko�cowego). Je�eli 
kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród nich punktowany 
jest ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-

narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).

WYDZIA	 ZAMIEJSCOWY
PRAWA I NAUK O GOSPODARCE
W STALOWEJ WOLI
www.kul.pl/wzpinog

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Program studiów stanowi� trzy cz��ci: techniczna, infor-

matyczna i pedagogiczna. Zakres programowy opiera si� 
na tre�ciach z zakresu matematyki, fizyki, chemii, zarz�dza-
nia �rodowiskiem i ekonomii, zawiera przedmioty kierunko-
we z dziedziny techniki i informatyki, zw�aszcza komputero-
we wspomaganie prac in�ynierskich, naukowo-badawczych 
i dydaktycznych. Studenci b�d� zdobywa� wiedz� z zakresu 
zarz�dzania zasobami ludzkimi w ró�nych ga��ziach przemy-
s�u i administracji gospodarczej. Absolwenci tego kierunku 
przygotowani b�d� do administrowania, obs�ugi systemów 
informatycznych i oprogramowania w przemy�le, administra-

cji gospodarczej, samorz�dowej i pa�stwowej, bankowo�ci 
oraz w szkolnictwie. Posi�d� umiej�tno�� zak�adania ma�ych 
i �rednich przedsi�biorstw oraz zarz�dzania nimi. Kierunek 
edukacji techniczno-informatycznej to studia in�ynierskie, 
które trwaj� 7 semestrów i prowadzone s� specjalizacje: 
1) informatyczne systemy zarz�dzania, 2) informatyka 
w technice i bezpiecze�stwie systemów informatycznych, 
3) eksploatacja sieci komputerowych, 4) nauczycielska.

Zasady przyj��
Edukacja techniczno-informatyczna – studia stacjo-

narne I stopnia 
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, 
matematyka. Je�eli kandydat zaliczy� wi�cej ni� jeden spo�ród 
nich punktowany jest ten, z którego uzyska� najlepszy wynik.

EKONOMIA
Instytut Ekonomii prowadzi badania w zakresie agroturysty-

ki, zarz�dzania przedsi�biorstwem w ró�nych p�aszczyznach, 
zarz�dzania organizacjami, public relations, zarz�dzania wiedz�, 
bada� marketingowych, business intelligence, reklamy, logistyki 
i kultury organizacyjnej. Pracownicy Instytutu Ekonomii czynnie 
w��czaj� si� w prace na rzecz �rodowiska lokalnego czego wyra-
zem s� prowadzone badania, szkolenia i organizowane konfe-
rencje naukowe, które uwzgl�dniaj� problematyk� rozwoju Polski 
po�udniowo-wschodniej. Studia na kierunku ekonomia pozwa-
laj� na w�a�ciwe zrozumienie procesów zachodz�cych w gospo-
darce i �yciu spo�ecznym. Na studiach I stopnia realizowane s� 
specjalno�ci: 1) ekonomia przedsi�biorstwa, 2) finanse 
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publiczne i komercyjne, 3) gospodarka lokalna i samo-
rz�dowa. Specjalno�ci na studiach II stopnia to: 1) ekonomia 
handlu i us�ug, 2) gospodarka samorz�dowa, 3) finanse 
publiczne i komercyjne, 4) analiza dzia�alno�ci przedsi�-
biorstwa. Absolwenci ekonomii mog� pracowa� jako specjali�ci 
do spraw rachunkowo�ci, public relations, handlu zagraniczne-
go, wykorzystania funduszy UE, zarz�dzania kadrami oraz pro-
jektem, jako doradcy ubezpieczeniowi, eksperci ds. finansowych, 
podatkowych i bud�etowych oraz jako pracownicy administracji 
rz�dowej i samorz�dowej.

Zasady przyj��
Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowany jeden z wymie-

nionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, ma-
tematyka, wiedza o spo�ecze�stwie. Je�eli kandydat zaliczy� 
wi�cej ni� jeden spo�ród nich punktowany jest ten, z którego 
uzyska� najlepszy wynik.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne i niestacjo-
narne II stopnia (uzupe�niaj�ce magisterskie).

GRAFIKA
Celem kszta�cenia na kierunku grafika jest wyposa�enie stu-

dentów w wysokie kompetencje zawodowe w zakresie spe-
cjalizacji grafika multimedialna oraz projektowanie graficzne. 
Kszta�towanie osobowo�ci twórczej, poznanie tradycyjnych 
i wspó�czesnych �rodków wyrazu plastycznego, zdobycie 
umiej�tno�ci warsztatowych s�u��cych kreacji artystycznej na 
polu grafiki i obszarów pokrewnych wraz z przekazaniem wie-
dzy i warto�ci humanistycznych na poziomie wy�szym, maj� 
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zapewni� pe�ne przygotowanie absolwentów do dzia�alno�ci 
zawodowej oraz studiów II stopnia. W ramach tych studiów 
artystycznych b�d� si� odbywa�y liczne plenery i praktyki, m.in. 
w domach wydawniczych, agencjach reklamowych, drukar-
niach.

Zasady przyj��
Grafika – studia stacjonarne I stopnia
Kwalifikacja prac plastycznych (50% wyniku ko�cowego): 

przegl�d prac plastycznych wykonanych przez kandydata 
(5 prac malarskich i 5 prac innych, np. rysunkowych). Ocena 
niedostateczna eliminuje z dalszego post�powania kwalifika-
cyjnego.

Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci (50% wyniku ko�cowego): 
punktowany wynik z jednego z przedmiotów: historia, histo-
ria sztuki, informatyka, matematyka. Je�eli kandydat zaliczy� 
wi�cej ni� jeden spo�ród nich, punktowany jest ten, z którego 
uzyska� najlepszy wynik.

PRAWO
Kadr� naukowo-dydaktyczn� Instytutu tworz� zarówno 

teoretycy, jak i praktycy prawa. Podejmuj� oni szerok� proble-
matyk� bada� naukowych, m.in. z zakresu prawa konstytucyj-
nego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, 
prawa o�wiatowego, prawa farmaceutycznego, prawa teleko-
munikacyjnego, bezpiecze�stwa narodowego, post�powania 
karnego, prawa mi�dzynarodowego, historii prawa czy te� 
prawa rzymskiego.

Absolwenci kierunku prawo mog� bra� udzia� w egza-
minach na aplikacj� (adwokack�, notarialn�, radcowsk�, 
s�dziowsk� i prokuratorsk� oraz komornicz�), pracowa� 
w jednostkach samorz�dowych, w administracji publicznej, 
w powiatowych urz�dach pracy, w oddzia�ach ZUS, w urz�-
dach skarbowych, na stanowiskach administracyjnych np. 
w s�dach, prokuraturze itd. W toku studiów studenci maj� 
mo�liwo�� zdobywania do�wiadczenia w ramach praktyk 
studenckich oraz wolontariatu w Akademickich Biurach Po-
rad Prawnych.

Zasady przyj��
Prawo – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite 

magisterskie
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane przedmioty:
- historia lub wiedza o spo�ecze�stwie, lub matematyka 

(50% wyniku ko�cowego); w przypadku zaliczenia obu punk-
towany jest ten, z którego kandydat uzyska� lepszy wynik;

- j�zyk polski (25% wyniku ko�cowego);
- j�zyk obcy nowo�ytny (25% wyniku ko�cowego).
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KOLEGIUM MISH

MI�DZYWYDZIA	OWE INDYWIDUALNE STUDIA 
HUMANISTYCZNE
www.kul.pl/mish
MISH to wyj�tkowe studia interdyscyplinarne i indywidual-

ne, stworzone z my�l� o m�odych, uzdolnionych osobach pra-
gn�cych uzyska� wszechstronne wykszta�cenie, po��czone ze 
specjalizacj� w jednej lub dwóch dziedzinach. 

Studenci MISH mog� swobodnie korzysta� z systema-
tycznie poszerzanej oferty dydaktycznej 19 kierunków uni-
wersyteckich, zorganizowanych w ramach pi�ciu wydzia�ów 
(Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych i Spo�ecznych 
oraz Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Mo�liwe 
jest równie� odbycie cz��ci studiów w innych renomowa-
nych uczelniach w Polsce i zagranic� w ramach programu 
MOST i ERASMUS.

Jednym z podstawowych za�o�e� w kolegium MISH jest 
indywidualna opieka naukowa sprawowana przez wybrane-
go pracownika akademickiego, który czuwa nad organizacj� 
i przebiegiem studiów, oraz dba o spójno�� wewn�trzn� pro-
gramu, stwarzaj�c jak najwi�ksze mo�liwo�ci intelektualnego 
rozwoju.

Studenci MISH uczestnicz� w interdyscyplinarnych projek-
tach naukowych oraz w mi�dzyuczelnianym programie Aka-
demii „Artes Liberales”, w pracach organizacji pozarz�dowych 
i stowarzysze� kulturalnych, przygotowuj� interdyscyplinarne 
sesje naukowe oraz spotkania ze znanymi postaciami �ycia 
kulturalnego i politycznego.

Zasady przyj��
Konkurs �wiadectw dojrza�o�ci. Punktowane wyniki 

z dwóch przedmiotów najlepiej zaliczonych na poziomie 
rozszerzonym.

Prowadzone s� tak�e studia stacjonarne II stopnia 
(uzupe�niaj�ce magisterskie), a nast�pnie istnieje mo�-
liwo�� realizacji studiów III stopnia (uzupe�niaj�cych 
doktoranckich) w wybranych dziedzinach.
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