
Zasady przyjęć

Filozofia 

studia stacjonarne I stopnia

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekruta-
cyjnego jest rejestracja kandydata na stronie interne-
towej www.kul.pl/dlakandydatow

Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły 
średniej mają ocenę z przedmiotu filozofia, lub zali-
czyli filozofię na egzaminie maturalnym, przyjmowa-
ni są w pierwszej kolejności.
Kandydaci niespełniający tego kryterium biorą udział 
w konkursie świadectw dojrzałości. Punktowane 
przedmioty: język polski (1/3 wyniku końcowego); ję-
zyk obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego); jeden 
przedmiot wybrany przez kandydata - obowiązkowy 
lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). 
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot 
wybrany, punktowany jest ten, z którego uzyskał naj-
lepszy wynik.

Kandydatów z maturą międzynarodową oraz tzw. 
„starą maturą” zapraszamy do zapoznania się z kryte-
riami rekrutacji na stronie 
www.kul.pl/dlakandydatow

W ramach kierunku FILOZOFIA realizowane są cztery 
specjalizacje: logiczno-informatyczna, historyczno-
filozoficzna, metafizyczno-antropologiczna, społecz-
no-polityczna, oraz specjalność nauczycielska, przy-
gotowująca do nauczania filozofii i etyki w szkołach.

Informacja rekrutacyjna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. 137
tel. +48 81 445 41 37, fax: +48 81 445 41 90

e-mail: dts@kul.pl, www.kul.pl/dlakandydatow

PRZYJDŹ  NA  KUL!

FILOZOFIA

www.kul.pl/filozofia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II



FILOZOFIA

Filozofia w KUL ma najwyższą w Polsce ocenę jakości 
kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w programach 
wymiany krajowej (Akademia Artes Liberales) i mię-
dzynarodowej (program ERASMUS), wyjeżdżając na 
staże za granicę (m.in. Finlandia, Hiszpania, Niem-
cy, Włochy) i do najlepszych ośrodków naukowych 
w kraju.

Profesorowie i studenci kontynuują najlepsze trady-
cje uniwersyteckie: tworzymy wspólnie przyjazną at-
mosferę studiów i cenimy podejście indywidualne.

PASJĄ

Filozofia w KUL ma znakomitą kadrę naukową, któ-
ra kształtuje współczesne debaty filozoficzne i świa-
topoglądowe. Aktywnie uczestniczymy też w życiu 
intelektualnym kraju, pełniąc funkcje eksperckie na 
zaproszenie m.in. Komisji Europejskiej, Senatu i Sej-
mu RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
czy Urzędu Miasta Lublin. Współpraca obejmuje też 
świat mediów i życia gospodarczego.

Naszymi Mistrzami w poszukiwaniu i umiłowaniu mą-
drości pozostają: Karol Wojtyła/Jan Paweł II; o. Mie-
czysław A. Krąpiec, Stefan Swieżawski, ks. Stanisław 
Kamiński i inni nasi znakomici Profesorowie.

ŻYCIA

Rozpoczęcie studiowania od filozofii daje możliwość 
zgłębiania zagadnień najważniejszych dla człowieka 
i mądrego podejmowania wyborów u początku do-
rosłego życia. Wielu naszych studentów łączy później 
te studia z dojrzałym wyborem kierunku wykształce-
nia specjalistycznego na studiach magisterskich.

Nasi absolwenci mają możliwość swobodnego kształ-
towania ścieżki kariery zawodowej m.in. dzięki szero-
kiej ofercie staży zawodowych. 

W gronie absolwentów filozofii KUL znajdziemy naj-
bardziej znane postaci życia religijnego, publicznego 
i gospodarczego w Polsce.
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