
Zasady przyjęć

Kulturoznawstwo 

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, przyjmowani 
są w pierwszej kolejności. Kandydaci nie spełniający 
tego kryterium biorą udział w konkursie świadectw 
dojrzałości. Punktowane przedmioty: język polski 
(1/3 wyniku końcowego); język 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 najlepszy wynik.

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

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
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specjalności i specjalizacje

Kulturoznawstwo w KUL posiada dwie specjalności: 
1) wiedza o sztuce; 2) nauka o religiach (religiologia).

W ramach wybranej specjalności studenci poszerzają 
i pogłębiają znajomość wybranych obszarów kultury, 
tj. różnych dziedzin sztuki bądź różnych religii (chrze-
ścijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, reli-
gie Chin) i alternatywnych ruchów religijnych.

Studenci realizujący specjalność „wiedza o sztuce” są 
przygotowywani do pracy w muzeach i galeriach, do 
pracy marszanda różnych dzieł sztuki, a po uzyskaniu 
przygotowania pedagogicznego do nauczania histo-
rii muzyki, prowadzenia zajęć plastycznych w szkole 
i pedagogizacji sztuki. 

W ramach specjalności „religiologia” studenci uzysku-
ją przygotowanie do pracy w sferze społecznej ak-
tywności Kościoła, do pracy w duszpasterstwie mło-
dzieżowym, w duszpasterstwie sekt, w profilaktyce 
subkultur oraz z młodzieżą specjalnej troski.

Ponadto studenci obu specjalności mogą uczyć się 
różnych języków – oprócz obowiązkowego języka 
nowożytnego i łacińskiego – także języka: greckie-
go, hebrajskiego, arabskiego, chińskiego i sanskrytu. 
Mogą także dodatkowo wybrać specjalizację przygo-
towania pedagogicznego do nauczania kilku przed-
miotów, między innymi „wiedza o kulturze” oraz „filo-
zofia”.

koncepcja studiów 
kulturoznawczych

Kultura jest sposobem życia ludzkiego. Tylko człowiek 
tworzy kulturę, a kultura jest środowiskiem ludzkiego 
rozwoju. Namysł nad kulturą jest więc rzeczą waż-
ną, potrzebną. Kultura to nauka, moralność, sztuka 
i technika oraz religia. Studia kulturoznawcze w KUL 
podejmują problematykę wszystkich tych dziedzin, 
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i religii. Pro-
blem sztuki i antysztuki, wielość religii, a także ten-
dencje ateizujące, to tylko niektóre intelektualne wy-
zwania, którym próbujemy sprostać.

profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawo-
dowy licencjata kulturoznawstwa. Rozumie i potrafi 
interpretować poszczególne zjawiska kultury. Pod-
czas studiów zdobywa wiedzę z zakresu filozofii, lite-
raturoznawstwa, teatrologii, kultury audiowizualnej 
i organizacji kultury. Zna historię i teorię kultury, sztu-
ki, religii. 

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawo-
dowy magistra kulturoznawstwa. W ramach studiów 
uzupełniających pogłębia i poszerza wiedzę i umie-
jętności ze stopnia pierwszego.

Absolwenci kulturoznawstwa KUL są przygotowani 
do pracy wymagającej rozumienia różnych dziedzin 
kultury i różnych jej typów, zwłaszcza w jednostkach 
kulturalno-oświatowych, w wydziałach kultury urzę-
dów administracji państwowej, w biurach informacji 
kulturalnej i turystycznej. Mogą być moderatorami 
czy animatorami kultury i sztuki, przewodnikami 
wycieczek. Są przygotowani do pracy w mediach, 
w dziedzinie „public relations”, a po uzyskaniu przy-
gotowania pedagogicznego do nauczania w szkole 
przedmiotu wiedza o kulturze, historia sztuki, filo-
zofia oraz do prowadzenia zajęć technicznych, arty-
stycznych czy też kółek zainteresowań dotyczących 
różnych dziedzin kultury.

Ogólne wykształcenie humanistyczne umożliwia ab-
solwentowi tego kierunku zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych w ramach studiów pody-
plomowych lub innego rodzaju szkolenia.
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