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Sprawozdanie z działalności 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
w roku akademickim 2010/2011

Rok akademicki 2010/2011 był 93. 
rokiem działalności Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II. Uczelnię tworzyło dziewięć wydzia-
łów: Teologii; Filozofii; Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji; Nauk 
Humanistycznych; Nauk Społecznych; 
Matematyczno-Przyrodniczy; Zamiej-
scowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
w Tomaszowie Lubelskim; Zamiejscowy 
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Wo-
li; Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospo-
darce w Stalowej Woli oraz Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych.

W dniu 10 lutego 2011 r. zmarł na-
gle Wielki Kanclerz KUL JE Abp Józef 
Życiński, społeczność akademicka po-
żegnała go 18 lutego 2011 r. w Kościele 
Akademickim.

Senat KUL
W roku akademickim 2010/2011 Se-

nat KUL tworzyło 29 osób:
Rektor: 

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk,  
prorektorzy: 

ds. administracji i finansów – ks. prof. dr hab.  
Stanisław Zięba,  

ds. dydaktyki i wychowania – prof. dr hab. Jó- 
zef Fert, 

ds. nauki i współpracy z zagranicą – ks. dr hab.  
Sławomir Nowosad, prof. KUL, 

Wydział Teologii:

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, 
ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,  
dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, 

Wydział Filozofii: 

ks. dr hab. Stanisław Janeczek, prof. KUL, 
dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, 

Wydział Nauk Humanistycznych: 

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, 
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, 

Wydział Nauk Społecznych: 

prof. dr hab. Andrzej Sękowski, 
ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL, 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 

dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL, 
dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL, 

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim: 

ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL, 
 dr hab. Paweł Marzec, 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli: 

ks. prof. dr hab. Marian Wolicki,  
dr hab. Roman Pelczar, prof. KUL, 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 
o Gospodarce w Stalowej Woli

dr hab. Romuald Szeremietiew, 
przedstawiciel nauczycieli akademickich 
nieposiadających stopnia naukowego doktora 
habilitowanego lub tytułu profesora:

dr Grzegorz Adamczyk, od 31 marca 2011 r. 
przedstawiciel pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi: 

mgr Anna Lewkowicz, 
przedstawiciel doktorantów: 

mgr Joanna Kiereś-Łach, od 31 marca 2011 r. 
przedstawiciele studentów: 

Mateusz Prucnal, 
Lyubomyr Sherstyuk, 
Rafał Rawski, 
 Mateusz Grosicki, 
 Łukasz Wróblewski, 

Ponadto w posiedzeniach Senatu z głosem 
doradczym uczestniczyli:

dr Tomasz Ożóg, przedstawiciel NSZZ „Solidar- 
ność” KUL,

ks. dr Tadeusz Stolz, dyrektor Biblioteki  
Uniwersyteckiej,

mgr Paweł Pieniężny, dyrektor administracyjny, 
mgr Elżbieta Wal, Kwestor KUL, 

 mgr Anna Łukasiewicz, kierownik Działu Spraw  
Pracowniczych

Senat KUL odbył 8 posiedzeń, pod-
czas których podjął łącznie 297 uchwał.

Senat podjął uchwały w sprawie 
nadania tytułu doktora honoris cau-
sa KUL: JE. Kardynałowi Angelo Scoli, 
Patriarsze Wenecji; prof. dr hab. Teresie 
Kostkiewiczowej; s. Małgorzacie Annie 
Borkowskiej.

Senat nadał honorowy tytuł Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-
na Pawła II Deo et Patriae deditus: JE 
Ks. Abp. Józefowi Kowalczykowi, Pry-
masowi Polski oraz Instytutowi Prymasa 
Wyszyńskiego.

Ponadto Senat nadał 3 Medale za Za-
sługi dla KUL: ks. dr. Michałowi Macioł-
ce, ks. prof. dr. hab. Remigiuszowi Popo-
wskiemu oraz Fundacji Uniwersyteckiej 
w Stalowej Woli.

Senat wprowadził następujące zmia-
ny organizacyjne: utworzył na Wydzia-
le Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 
w Stalowej Woli Instytut Inżynierii Środo-
wiska; wyraził zgodę na zakup działki poło-
żonej przy ul. Konstantynów w Lublinie, 
podjął uchwały w sprawie utworzenia 
17 katedr: na Wydziale Teologii – Psy-
chopedagogiki Rodziny; na Wydziale Fi-
lozofii – Filozofii Prawa i Praw Człowieka; 
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji – Historii Powszechnego 
Prawa Kanonicznego; na Wydziale Nauk 
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Humanistycznych – Językoznawstwa Ger-
mańskiego, Literatury Niemieckojęzycz-
nej I połowy XX wieku, Komparatystyki 
Artystycznej; na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym – Projektowania Krajo-
brazu; na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Fizy-
ki Stosowanej, Chemii, Chemii Fizycznej 
i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii 
Środowiska, Chemii Analitycznej Środo-
wiska, Ochrony Wód, Rolniczych Podstaw 
Inżynierii Środowiska; na Wydziale Za-
miejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce 
– Bankowości i Instytucji Finansowych na 
Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubel-
skim – Cywilizacji Bliskiego Wschodu, 
Historii i Nauk Politycznych, Etnologii 
i Antropologii Kulturowej. Ponadto Senat 
utworzył Pracownię Biologii Środowiska, 
Pracownię Ekonomicznych Podstaw Eko-
logii, Pracownię Inżynierii Sanitarnej na 
Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społe-
czeństwie w Stalowej Woli oraz Laborato-
rium Fizjologii i Biochemii na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym.

Senat wyraził zgodę na podjęcie współ-
pracy z pięcioma naukowo-dydaktyczny-
mi ośrodkami zagranicznymi: Państwo-
wym Uniwersytetem im. I. G. Pietrowskie-
go w Briańsku,  Uniwersytetem Sulchan-
Saba Orbeliani w Gruzji, Państwowym 
Uniwersytetem Petersburskim w Sankt 
Petersburgu, Uniwersytetem w Innsbruc-
ku, Tribhuvan University w Kathmandu 
(Nepal).

Senat wyraził zgodę na uruchomienie 
naboru bądź podjęcie działań zmierzają-
cych do uruchomienia nowych kierun-
ków studiów: filologia niderlandzka 
(studia stacjonarne II stopnia), filologia 
polska (studia niestacjonarne II stop-
nia) na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych, grup anglojęzycznych na kierun-
kach: europeistyka – studia stacjonarne 
I stopnia (Bachelor of Ars in European 
Studies), europeistyka – studia stacjo-
narne II stopnia (Master of Arts in Eu-
ropean Sudies) na Wydziale Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji, unika-
towego kierunku etyka – (studia I i II 
stopnia) na Wydziale Filozofii, unikato-
wego kierunku kultury i religie bliskie-
go wschodu (studia I stopnia) oraz mu-
zyka kościelna (studia I stopnia) na Wy-
dziale Teologii, gospodarka przestrzenna 
(studia stacjonarne I stopnia) na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrodniczym. Po-
nadto Senat zamknął nabory na niektó-
re kierunki studiów począwszy od roku 
akademickiego 2011/2012: europeistyka 
(studia niestacjonarne I stopnia), socjo-
logia (studia niestacjonarne I stopnia), 
psychologia (studia niestacjonarne wie-
czorowe jednolite magisterskie).

Rektor i prorektorzy
W roku akademickim 2010/2011 wła-

dze Uniwersytetu wydały 232 zarządze-
nia związane z organizacją Uczelni, wpro-
wadzające nowe regulaminy porządkowe. 
Wśród nich wymienić należy zarządzenia 
w sprawie wprowadzenia: Regulaminu 
i cennika usług archiwalnych świadczo-
nych w Archiwum Uniwersyteckim KUL, 
Elektronicznego rejestru wydanych in-
deksów, Zasad przetwarzania danych 
osobowych na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim Jana Pawła II, Regula-
minu Wewnętrznej Sieci Komputerowej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Zasad składania egzem-
plarza pracy dyplomowej w formie elek-
tronicznej poprzez platformę e-KUL, 
Procedur kontroli zarządczej na KUL. 
Rektor KUL wydał 153 pełnomocnictwa 
i upoważnienia.

Studenci i studia
Liczba studentów wynosiła łącznie 19 236, 
w tym: 

13 702 na studiach stacjonarnych,  
2 925 na studiach niestacjonarnych,  
1 278 na studiach doktoranckich, w tym 616 na  
studiach stacjonarnych

1 331 na studiach podyplomowych 
W roku akademickim 2010/2011 zmarły 2 studentki:

Olga Steliga z Wydziału Nauk o Społeczeństwie 
Milena Wójcicka z Wydziału Nauk  
Humanistycznych

Studenci mieli możliwość kształce-
nia się w ramach 34 kierunków studiów 
(łącznie z MISH), w tym na 6 nowych 
kierunkach, utworzonych od 1 paździer-
nika 2010: edukacji techniczno-informa-
tycznej, etnologii, mediteranistyce, pra-
cy socjalnej, przyrodoznawstwie i filozofii 
przyrody, retoryce stosowanej. 
Liczba studentów wszystkich trybów studiów 
na poszczególnych wydziałach:

Wydział Teologii  1 219 
Wydział Filozofii  679 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji  2 826

Wydział Nauk Humanistycznych  2 329 
Wydział Nauk Społecznych  3 291 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1 029 
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekono- 
micznych w Tomaszowie Lub.  681

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie  
w Stalowej Woli  843

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce  
w Stalowej Woli 695

Kolegium MISH  107 
Liczba doktorantów na poszczególnych 
wydziałach:

Wydział Teologii 286 
Wydział Filozofii 115 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji  184

Wydział Nauk Humanistycznych 312 

Wydział Nauk Społecznych  381 
W roku 2010/2011 stypendia dokto-

ranckie otrzymywało 61 doktorantów.

Studenci Cudzoziemcy
W roku akademickim 2010/2011 na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II kształciło się na studiach magi-
sterskich i licencjackich 210 studentów 
cudzoziemców oraz 112 na studiach dok-
toranckich, a także 7 osób na studiach 
podyplomowych. Łącznie – 329 osób 
z 26 krajów. Największa liczba studen-
tów cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – 
161 osób, 64 osoby przyjechały na studia 
z Białorusi. Mamy też studentów m.in. 
z Litwy, Słowacji, Czech, Łotwy, Rosji, 
Kazachstanu, Chin, Kamerunu, Zambii 
i USA.

Studenci niepełnosprawni
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II może poszczycić się bogatym, 
wieloletnim doświadczeniem we wspiera-
niu studentów niepełnosprawnych. Głów-
ny cel tego wsparcia to umożliwienie stu-
dentom dostępu do nauki, bez względu 
na rodzaj niepełnosprawności. W roku 
2010/2011 na naszej uczelni kształciło się 
462 studentów niepełnosprawnych, po-
siadających ważny dokument potwierdza-
jący daną niepełnosprawność. Faktyczna 
liczba studiujących osób niepełnospraw-
nych z różnym rodzajem dysfunkcji w mi-
nionym roku wynosiła ok. 600 osób. 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Stu-
dentów Niepełnosprawnych od kilku lat 
współpracuje z Lubelskim Oddziałem 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Owocem tej 
współpracy jest rzetelna informacja prze-
kazywana niepełnosprawnym studentom 
o możliwościach uzyskania wsparcia jak 
i pomoc przy wypełnianiu wniosków (do-
stępnych w biurze) dotyczących progra-
mów wspierających dostęp do Edukacji 
– takich jak: „STUDENT II”, „PEGAZ”, 
„KOMPUTER DLA HOMERA”. Dzię-
ki współpracy z PFRON, w minionym 
roku akademickim możliwe było uzyska-
nie znacznej pomocy finansowej, dostęp-
nej dla uczelni, na których studiują oso-
by niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu. 
W ramach programu „PITAGORAS A”, 
łączna kwota dofinansowania wyniosła 
100 200 zł.

Najbogatsze doświadczenia naszego 
Uniwersytetu to usuwanie barier w do-
stępie do nauki oraz wspieranie adaptacji 
i integracji ze środowiskiem uczelni stu-
dentów niewidomych i studentów z dys-
funkcją słuchu. 

Katedra Metodyki i Tyflodydaktyki, 
jest pierwszą w Polsce i jak dotąd jedy-
ną placówką naukowo-dydaktyczną, któ-
ra kompleksowo zajęła się nauczaniem 
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języka angielskiego osób niewidomych. 
Udostępniając niewidomym studentom 
możliwość dobrego poznania języka an-
gielskiego, wychodzimy naprzeciw ocze-
kiwaniom pracodawców, dla których 
znajomość języków obcych jest często 
podstawowym warunkiem zatrudnienia. 
KUL jest też jedyną uczelnią w Polsce, na 
której angliści uzyskują dodatkową specja-
lizację – nauczanie niewidomych. W roku 
akademickim 2010/2011 w seminarium 
licencjackim i magisterskim z tyflody-
daktyki języka angielskiego uczestniczyło 
18 widzących studentów. Podejmowanie 
przez absolwentów anglistyki KUL pracy 
w różnych miastach Polski zdecydowanie 
sprzyja podniesieniu poziomu dostępno-
ści języka angielskiego dla niewidomych 
w całym kraju. W uniwersyteckim cen-
trum adaptacji materiałów dydaktycznych 
powstają brajlowskie i elektroniczne ada-
ptacje podręczników. Uczelnia nasza po-
siada możliwość tworzenia najwyższej ja-
kości udźwiękowionej grafiki dotykowej 
– diagramów, planów budynków, planów 
miast oraz map. Studenci z dysfunkcją 
wzroku mają ponadto możliwość korzy-
stania z indywidualnych zajęć uzupełnia-
jących. Dotyczy to wszystkich przedmio-
tów sprawiających trudności wynikające 
z dysfunkcji wzroku, szczególnie zajęć 
z informatyki, w ramach których organi-
zowane są indywidualne ćwiczenia w sa-
li ze specjalistycznym oprogramowaniem. 
Ponadto niewidomi studenci otrzymują 
pomoc w zakresie przemieszczania się po 
obiektach KUL. Dzięki tej pomocy stu-
denci nabywają umiejętność bezpiecznego 
poruszania się i samodzielnego odnajdy-
wania sal wykładowych. W minionym ro-
ku akademickim kontynuowano oznacza-
nie najważniejszych pomieszczeń uczelni 
tabliczkami brajlowskimi, a w najbliższej 
przyszłości planowane jest oznaczenie 
brajlem wszystkich sal uczelni. W ramach 
współpracy Katedry Metodyki i Tyflo-

dydaktyki J. Angielskiego oraz Instytutu 
Psychologii realizowany jest trzyletni pro-
jekt dotyczący percepcji dotykowej osób 
niewidomych i możliwości usprawnienia 
korzystania z grafiki dotykowej przez nie-
widome osoby. Badania te przyczynią się 
do opracowania standardów jakie spełniać 
powinny adaptacje materiałów dydak-
tycznych zawierających elementy graficz-
ne (ilustracje, mapy diagramy).

Pod koniec 2010 roku powstała sek-
cja tyflodydaktyczna Koła Studentów 
Anglistyki KUL. Jednym z jej celów jest 
integracja niewidomych studentów po-
przez wspólne działania na terenie uczel-
ni i wspólne spędzanie wolnego czasu 
ze studentami widzącymi. Pierwszym bar-
dzo dobrze przyjętym wydarzeniem był 
wieczór kolęd połączony z przygotowy-
waniem ozdób choinkowych oraz kart 
świątecznych z dotykowymi ilustracjami 
i napisami w brajlu. W kwietniu 2011 
roku odbyły się Lubelskie dni Osób Nie-
widomych i Słabowidzących, populary-
zujące możliwości rozwiązywania proble-
mów niewidomych studentów. W ramach 
„Dni” zorganizowano m.in. szkolenie dla 
niewidomych studentów KUL w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Również w kwietniu zorganizo-
wano we współpracy z Ambasadą Japonii 
wieczór japoński, będący częścią progra-
mu wieczorów poszerzających wiedzę nie-
widomych studentów w zakresie kultury 
polskiej, europejskiej i światowej.

Wszystkie te działania przyczyniają się 
do zwiększenia samodzielności osób nie-
widomych i podnoszenia ich kwalifika-
cji, co w znacznym stopniu zwiększa ich 
szanse na znalezienie zatrudnienia. Uni-
wersytet może się już pochwalić pierw-
szymi niewidomymi tłumaczami – absol-
wentami anglistyki KUL, niewidomymi 
nauczycielami j. angielskiego, informaty-
kami czy psychologami. Na studia w roku 
akademickim 2010/2011 przyjęto 18 nie-

widomych i słabowidzących studentów. 
Ogółem w roku akademickim 2010/2011 
na KUL studiowało 64 studentów z dys-
funkcją wzroku.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni 
w Polsce, na której języka angielskiego 
uczą się studenci głusi. Obok standardo-
wych działań mających na celu wyrówna-
nie szans studentów z dysfunkcją słuchu 
(wyposażenie wybranych sal wykładowych 
w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłu-
maczy języka migowego, transliteratorów 
i pomocy w przygotowywaniu notatek) 
na uwagę zasługuje dostępny tylko na nie-
licznych uczelniach w Polsce lektorat ję-
zyka angielskiego dla osób niesłyszących. 
Lektorat prowadzony jest w małych, kil-
kuosobowych grupach umożliwiających 
bezpośredni kontakt pomiędzy prowa-
dzącym zajęcia i studentami. Zakupiony 
ze środków PFRON sprzęt (m.in. projek-
tory i tablice multimedialne) znacznie po-
większył możliwości przekazywania wie-
dzy studentom z dysfunkcją słuchu.

W roku akademickim 2010/2011 po-
nownie zorganizowano zajęcia sportowe 
dla osób z różnymi rodzajami schorzeń. 
Formy aktywności fizycznej dostosowa-
ne były do potrzeb i możliwości poszcze-
gólnych studentów. Zaoferowano szero-
ką różnorodność zajęć sportowych, zależ-
nie od zainteresowań studentów: zajęcia 
na basenie, siłownia, tenis, taniec towa-
rzyski. Inicjatywa zorganizowania sekcji 
sportowych dla osób niepełnosprawnych 
spotkała się z gorącym przyjęciem wśród 
studentów. Celem przedsięwzięcia jest 
nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede 
wszystkim rekreacja, a także (w niektó-
rych przypadkach) rehabilitacja osób nie-
pełnosprawnych. Tworzenie sekcji inte-
gracyjnych z osobami pełnosprawnymi 
przyczyniło się do zwiększonej aktywizacji 
społecznej studentów niepełnosprawnych 
oraz ściślejszej ich integracji z pełnospraw-
nymi rówieśnikami.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II reprezentowany jest regularnie 
na krajowych i międzynarodowych kon-
ferencjach i sympozjach poświęconych in-
tegracji edukacyjnej osób niewidomych, 
w minionym roku takie konferencje mia-
ły miejsce w Bydgoszczy, Warszawie oraz 
w Brnie (International Conference Uni-
versal Learning Design 2011).

Program MOST
W ramach programu wymiany mię-

dzyuczelnianej MOST w roku akademic-
kim 2010/2011 na studia do innych uni-
wersytetów w Polsce wyjechało 32 naszych 
studentów, z wielu kierunków, najliczniej 
z kierunku prawo. Najchętniej wybiera-
ne przez naszych studentów uniwersytety 
to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 
Jagielloński. 
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Na studia na KUL przyjechało 15 osób 
na kierunki: prawo, europeistyka, filozo-
fia, psychologia, z 7 uniwersytetów (UŁ, 
UMCS, UMK, UR, UŚ, UWr, UW).

Stypendia Ministra oraz fundowane
W roku akademickim 2010/2011 

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce 
otrzymywały 24 osoby. Wysokość stypen-
dium wynosiła 1300 zł miesięcznie. 

Stypendia fundowane przyznano 37 
osobom. Łączna kwota wypłaconych sty-
pendiów wyniosła 97 996 zł. Fundacja 
Naukowa Rektora KUL przyznała stypen-
dia 2 uczestnikom studiów doktoranc-
kich. Stypendia studenta-stażysty otrzy-
mywało 2 studentów.

Egzaminy wstępne
Rejestrację kandydatów na wszystkie 

kierunki i rodzaje studiów prowadzono 
poprzez elektroniczny system rekrutacji. 
O przyjęcie na studia w roku akademic-
kim 2011/2012 ubiegało się 11 113 osób 
(studia I, II stopnia i jednolite magister-
skie). Największym zainteresowaniem cie-
szyły się: filologia angielska (6,03 osób na 
1 miejsce), prawo (5,79 osób na 1 miej-
sce), psychologia (5,04 osób na 1 miejsce) 
oraz ekonomia (4,88 osób na 1 miejsce). 

Podjęcie studiów potwierdziło do 27 
września 2011 r.: na studiach I stopnia 
i jednolitych magisterskich: 3 477 osób, 
na studiach II stopnia: 1 678 osób.

O przyjęcie na studia doktoranckie 
ubiegało się 460 osób. Spośród nich na 
I rok przyjęto 429 osób.

Jakość kształcenia
Obecnie dziewięć kierunków studiów 

posiada certyfikat jakości kształcenia przy-
znawany przez Uniwersytecką Komisję 
Akredytacyjną, wszystkie na najdłuższy, 
pięcioletni okres. Akredytację posiadają: 
teologia, filologia polska, psychologia, so-
cjologia, historia, filologia klasyczna, filo-
zofia, muzykologia i pedagogika.

Państwowa Komisja Akredytacyjna po-
zytywnie oceniła dotychczas 17 kierun-
ków studiów: administracja (studia I, II 
stopnia oraz jednolite magisterskie), ar-
chitektura krajobrazu (studia I stopnia), 
ekonomia (I i II stopnia oraz jednoli-
te magisterskie), filologia polska (studia 
I i II stopnia oraz jednolite magisterskie), 
filologia w zakresie: filologia angielska, 
filologia germańska, filologia klasyczna, 
filologia romańska, filologia słowiańska 
(studia I stopnia i jednolite magisterskie); 
filozofia (studia I stopnia i jednolite ma-
gisterskie), historia (studia I stopnia i jed-
nolite magisterskie), historia sztuki (stu-
dia I stopnia i jednolite magisterskie), in-
formatyka (studia I stopnia), matematyka 
(studia jednolite magisterskie), muzyko-

logia (studia I i II stopnia oraz jednoli-
te magisterskie), nauki o rodzinie (studia 
I i II stopnia), ochrona środowiska (studia 
I stopnia i jednolite magisterskie), peda-
gogika (studia I i II stopnia oraz jednolite 
magisterskie), prawo kanoniczne (studia 
jednolite magisterskie), psychologia (stu-
dia jednolite magisterskie) i teologia (stu-
dia jednolite magisterskie). 

Wielopłaszczyznowe działania w kie-
runku zapewnienia jak najwyższej jakości 
kształcenia obejmują przede wszystkim: 
coroczną weryfikację poprawności for-
malnej i funkcjonalnej programów kształ-
cenia, poszerzanie oferty zajęć fakultatyw-
nych i aktualizowanie oferty modułów 
specjalizacyjnych lub specjalnościowych; 
systematyczną ocenę kadry naukowo-dy-
daktycznej, cykliczną ewaluację zajęć, sys-
tem informowania na temat stanu i zmian 
w procesie kształcenia. W procedurach za-
pewniających jakość kształcenia uczestni-
czą – odpowiednio do założonych celów – 
przedstawiciele nauczycieli akademickich, 
pracowników administracji i studentów. 
Na wniosek Senatu na poszczególnych 
Wydziałach powołane zostały Komisje ds. 
Jakości kształcenia.

Pomoc socjalna dla studentów
Pomoc socjalna dla studentów pocho-

dzi z budżetu państwa, budżetu KUL oraz 
od osób prywatnych i instytucji. 

Ze stypendium socjalnego korzystało 4 
109 studentów oraz 91 doktorantów. Wy-
sokość stypendium socjalnego dla studen-
tów wynosiła od 135 do 270 zł, a dla dok-
torantów od 190 do 460 zł. Na stypendia 
socjalne wydano w roku sprawozdawczym 
8 064 313 zł. Stypendium na wyżywienie, 
w kwocie 135 zł, pobierało 4 108 studen-
tów, a w kwocie 190 zł 91 doktorantów. 
Stypendium mieszkaniowe, w kwocie 135 
zł (z tytułu zamieszkania w domu stu-
denckim lub na stancji) i w kwocie 185 
zł (z tytułu zamieszkania z niepracującym 

małżonkiem lub dzieckiem w domu stu-
denckim lub w innym obiekcie) otrzymy-
wało łącznie 2 740 studentów, natomiast 
stypendium w kwocie 190 zł (z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim lub na 
stancji) i w kwocie 240 zł (z tytułu za-
mieszkania z niepracującym małżonkiem 
lub dzieckiem w domu studenckim lub 
w innym obiekcie) otrzymało 37 dokto-
rantów. Suma środków wydatkowanych 
na te dwa rodzaje stypendiów wyniosła 8 
417 570 zł.

Stypendium specjalne dla osób nie-
pełnosprawnych w wysokości 210, 260 
i 310 zł pobierało 468 studentów i w wy-
sokości 190, 280 i 370 zł 25 doktorantów. 
Ogółem na stypendia dla osób niepełno-
sprawnych wydano 1 124 170 zł.

Stypendium za wyniki w nauce otrzy-
mywało 15% studentów, którzy osiągnęli 
najwyższą średnią ocen (inną dla każdego 
roku i kierunku studiów) oraz doktoran-
ci, którzy uzyskali liczbę punków, nie niż-
szą niż średnia arytmetyczna wszystkich 
punktów przyznawanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, którą wyznaczono od-
dzielnie dla doktorantów I roku studiów 
i doktorantów kolejnych lat studiów. Sty-
pendium to wynosiło 240, 280 i 320 zł 
miesięcznie dla studentów oraz 300, 500 
i 700 zł miesięcznie dla doktorantów. Przy 
tym pobierało je 1 959 studentów oraz 62 
doktorantów.

Stypendium za wyniki w sporcie otrzy-
mywali studenci, którzy osiągnęli bardzo 
wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie krajowym lub międzynarodowym. 
Stypendium to wynosiło od 300 do 750 zł 
miesięcznie i pobierało je 58 studentów.

Ogółem na stypendia za wyniki w na-
uce i na stypendia za wyniki w sporcie 
wydatkowano 5 279 070 zł. 

W roku sprawozdawczym przyznano 
również 241 jednorazowych zapomóg dla 
studentów oraz 16 dla doktorantów, na 
łączną kwotę 128 600 zł.
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Ponadto wypłacono stypendia ministra 
za osiągnięcia w nauce dla 24 osób na 
kwotę 312 000 zł.

W roku sprawozdawczym prorektor ds. 
dydaktyki i wychowania zawarł umowy 
zlecenia ze 140 studentami wykonującymi 
prace w różnych agendach KUL. Wyso-
kość wynagrodzenia wynosiła odpowied-
nio 350 zł za 18 lub 175 zł za 9 godzin 
pracy tygodniowo. Na wynagrodzenia dla 
studentów przeznaczono ogółem 302 877 
zł. Ponadto wypłacono z Własnego Fun-
duszu Stypendialnego stypendia dla 54 
osób na łączna kwotę 15 100 zł.

Ogółem na pomoc materialną dla stu-
dentów i doktorantów z budżetu państwa 
wydano 23 471 843 zł. 

Aktywność studentów
Na Uniwersytecie w 2010/2011 dzia-

łało 56 kół naukowych i 21 organizacji 
studenckich. Wśród nowo powstałych 
kół naukowych są: Koło Naukowe Stu-
dentów Mediteranistyki, Koło Naukowe 
Studentów Filologii Niderlandzkiej, Koło 
Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej 
oraz Koło Naukowe Doktorantów Wy-
działu Nauk Humanistycznych. Decyzją 
Rektora KUL z dnia 16 maja 2011 r. za-
wieszona została działalność Koła Nauko-
wego Historyków Studentów KUL, na 
okres jednego roku.

Co roku organizowany jest Tydzień 
Kultury Studenckiej „KULturalia”, jako 
wspólna inicjatywa wszystkich działają-
cych na Uczelni kół i organizacji studenc-
kich. Podstawową osią działalności kół 
naukowych jest organizacja warsztatów, 
szkoleń, wykładów, konkursów i konfe-
rencji naukowych w zakresie dziedziny, 
którą reprezentują. Najdłuższą tradycję 
mają tzw. Tygodnie – Tydzień Filozo-
ficzny, Tydzień Eklezjologiczny, Tydzień 
Prawników czy Ogólnopolska Konferen-
cja Psychologiczna „Aktualia”.

W minionym roku akademickim z ini-
cjatywą Uczelnianego Samorządu Studen-

tów KUL, przeprowadzono badania „Mar-
ka KUL”, które miały na celu poznanie 
opinii na temat naszego Uniwersytetu, za-
równo wśród absolwentów szkół średnich, 
studentów innych uczelni, jak i absolwen-
tów KUL. Wyniki te stanowiły podstawę 
zarówno do dyskusji dotyczących przy-
szłości naszego Uniwersytetu, jak również 
do działań związanych z promocją.

Studenci angażują się też w prace 
o charakterze społecznym, co stanowi 
sprawdzian umiejętności praktycznych, 
np. studenci prawa prowadzą Uniwer-
sytecką Poradnię Prawną i Klinikę Pra-
wa, studenci psychologii we współpracy 
ze specjalistycznymi ośrodkami prowadzą 
warsztaty psychologiczne, studenci ochro-
ny środowiska – szkolenia z zakresu racjo-
nalnej gospodarki odpadami oraz orga-
nizują wyjazdy do parków narodowych, 
studenci pedagogiki pracują z wychowan-
kami lubelskich domów dziecka, studen-
ci architektury krajobrazu organizują wy-
stawy, uczą projektowania ogrodów i fo-
tografowania, muzykologowie organizują 
koncerty i oprawę muzyczną uroczystości 
uniwersyteckich, studenci z Koła Nauko-
wego Biotechnologii prowadzą badania 
laboratoryjne.

Bardzo ważny aspekt działalności stu-
denckiej stanowi udział w przygotowa-
niach „Dnia Otwartych Drzwi”, odby-
wającego się co roku na naszym Uniwer-
sytecie jako spotkanie informacyjne dla 
kandydatów na studia. 

AZS

Aktywność sportowa studentów KUL 
realizowana jest w ramach Klubu Uczel-
nianego AZS KUL. W roku akademickim 
2010/2011 studenci KUL zdobyli łącznie 
91 medali (w tym 30 złotych, 31 srebr-
nych i 30 brązowych). 
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II

W roku akademickim 2010/2011 
Chór pod dyr. dr. hab. Grzegorza Pecki, 

prof. KUL, wystąpił 37 razy, w tym 1 
z koncertów odbył za granicą (Włochy). 
Do najważniejszych występów zaliczyć 
należy:
1.  Koncert w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny w Lublinie dedykowany pamięci 

ofiar katastrofy w Smoleńsku. Koncert zorganizo-

wany pod patronatem Prezydenta Lublina, w ra-

mach VII Zaduszek Kresowych;

2.  Oprawa muzyczna uroczystości wręczenia tytułu 

doktora honoris causa KUL prof. Lotharowi Ro-

osowi; prof. Eduardowi Gauglerowi; Jem. Kardy-

nałowi Angelo Scoli, Patriarsze Wenecji; prof. dr 

hab. Teresie Kostkiewiczowej; s. Małgorzacie Annie 

Borkowskiej;

3.  Koncert Bożonarodzeniowy „Concerto di Natale 

2010” w Katedrze w Mediolanie (Włochy). Podczas 

koncertu zaprezentowana została Msza „Missa 

Mariae Dicata” włoskiego kompozytora Nino Roty. 

Wykonawcami koncertu orócz chóru byli: Luciana 

Serra – sopran oraz Orkiestra Cantelli;

4.  Oprawa muzyczna uroczystej Mszy Św. odprawio-

nej pod przewodnictwem JE Abp. Józefa Życińskie-

go w Niedzielę Chrztu Pańskiego w Kościele Aka-

demickim KUL. Msza Św. transmitowana za po-

średnictwem TVP Polonia;

5.  Koncert w Bazylice Drzewa Krzyża Świętego Ojców 

Dominikanów w Lublinie, zorganizowany w ra-

mach cyklu koncertów „Wielkopostne śpiewanie”;

6.  Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zor-

ganizowany w Kościele Świętej Rodziny w Lu-

blinie, w ramach Miedzynarodowego Festiwalu 

Organowego;

7.  Oprawa muzyczna  Mszy Św. odprawionej pod 

przewodnictwem Rektora KUL Stanisława Wilka 

w Poniedziałek Wielkanocny w Kościele Św. Krzy-

ża w Warszawie. Msza Św. transmitowana przez 

I program Polskiego Radia;

8.  Oprawa muzyczna Mszy Świętej dziękczynnej za 

beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, której 

przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce JE Ks. 

Abp. Celestino Miliore. Po Mszy Świętej odbył się 

koncert, którego wykonawcami byli Chór Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 

Orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie;

9.  Koncert w Kościele pw. św. Franciszka Ksawerego 

w Krasnymstawie w ramach XX Jubileuszowego 

Koncertu „Gloria Vitae” w hołdzie Błogosławione-

mu Janowi Pawłowi II. Koncert odbył się pod ho-

norowym patronatem Ks. Bp. Mieczysława Cisło – 

Administratora Archidiecezji Lubelskiej, Genowefy 

Tokarskiej – Wojewody Lubelskiego oraz Krzyszto-

fa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskie-

go. W Jubileuszowym koncercie oprócz Chóru KUL 

wystąpili m.in.: Halina Kunicka, Andrzej Rybiński, 

Magda Welc oraz goście z Ukrainy: Trio Bandurzy-

stek i Siergiej Szyszkin;

10.  Występ na X Międzynarodowym Festiwalu Chó-

rów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2011” 

w Poznaniu.

Duszpasterstwo Akademickie

W roku akademickim 2010/2011 
Duszpasterstwo Akademickie KUL stara-
ło się podejmować różne inicjatywy włą-
czające całą wspólnotę w Rok Duszpaster-
ski Kościoła w Polsce pod hasłem: „W ko-
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munii z Bogiem”. Miniony rok w sposób 
szczególny był również naznaczony cza-
sem przygotowania do beatyfikacji Jana 
Pawła II – do odkrywania Jego wielkiej 
spuścizny, ale też głębszego zrozumienia 
przesłania jakie zostawił nam w swoich 
dziełach i świadectwie życia. Wraz z za-
kończeniem roku akademickiego swoją 
posługę w społeczności akademickiej za-
kończył wieloletni duszpasterz o. Andrzej 
Batorski, a jego następcą mianowany zo-
stał o. Piotr Twardecki.

Kościół Akademicki KUL to pierwsze 
miejsce codziennej posługi Ojców Dusz-
pasterzy, którą obejmują nie tylko stu-
dentów, ale również szeroką i różnorodną 
grupę wiernych: absolwentów, pracowni-
ków lubelskich uczelni i ich rodziny, oso-
by starsze mieszkające w bliskiej okolicy 
Kościoła oraz wiernych z odległych zakąt-
ków miasta. 

Praca duszpasterska w Duszpasterstwie 
Akademickim KUL cechuje się różnorod-
ną formą i skupia się zwłaszcza na co-
dziennej posłudze Mszy świętej, posłudze 
w konfesjonale, organizowaniu rekolek-
cji, prowadzeniu różnych form kateche-
zy (przedmałżeńska, dla katechumenów, 
ignacjańskie). Katechezy przedmałżeńskie 
w minionym roku akademickim zgroma-
dziły około 200 osób. 

W minionym roku dla studentów 
i pracowników odbywających zajęcia 
w Kampusie przy ul. Droga Męczenni-
ków Majdanka przygotowano nową, pięk-
ną kaplicę. Do tej części naszej społecz-
ności akademickiej posłano też dwóch 
duszpasterzy.

Od pięciu lat w Kościele Akademickim 
jest całodzienne wystawienie Najświętsze-
go Sakramentu – korzysta z tego znaczna 
grupa studentów i pracowników.

We Wspólnocie Kościoła Akademic-
kiego przeżywano kolejny Dzień Papie-
ski; Dzień Życia Konsekrowanego, Ty-
dzień Misyjny, Tydzień Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan, Święto Małżeństw, 
Dzień Modlitw za Kapłanów, Wieczernik 
Kościoła Akademickiego. Zorganizowa-
no akcję przedświąteczną „Nie lękaj się 
wrócić do domu”oraz podjęto inicjatywę 
„Szlachetna paczka”, która jest formą po-
mocy przed świętami Bożego Narodzenia 
dla najuboższych rodzin. Łącznie dzięki 
akcji na terenie Lublina zorganizowano 
400 świątecznych paczek. Ponadto prze-
prowadzono kiermasze i okolicznościowe 
zbiórki.

Dużą aktywnością wykazują się licz-
ne wspólnoty i grupy modlitewne, wśród 
nich m.in.: grupa lektorów, Wspólnota 
Życia Chrześcijańskiego, Ruch Światło-
Życie, Frassatianum, Odnowa w Duchu 
Świętym, grupa misyjna. Dodatkową 
aktywnością prowadzoną przez Duszpa-
sterstwo Akademickie jest poradnictwo, 

ukierunkowane na pomoc duszpasterską, 
psychologiczną i kierownictwo duchowe. 
W ciągu minionego roku udzielono pra-
wie 400 godzin konsultacji psychologicz-
nych i ok. 150 godzin konsultacji w po-
radni rodzinnej.

Ponadto Duszpasterstwo Akademickie 
organizuje pielgrzymki (m.in. Piesza Piel-
grzymka Studentów do Wąwolnicy, Ogól-
nopolska Pielgrzymka Młodzieży Akade-
mickiej na Jasną Górę), wspólne obozy 
i wyjazdy, rekolekcje i dni skupienia. Pro-
muje różne inicjatywy o charakterze kul-
turalnym, współorganizując Kulturalia, 
koncerty w kościele akademickim, zaba-
wy taneczne.

Biuro Karier
W Biurze Zawodowej Promocji Stu-

dentów i Absolwentów KUL w roku aka-
demickim 2010/2011 zarejestrowanych 
było 5 279 osób. Pracownicy Biura prze-
prowadzili 560 indywidualnych rozmów 
doradczych i 26 psychologicznych dia-
gnoz, określających predyspozycje zawo-
dowe. 778 osób zostało przeszkolonych 
w ramach warsztatów przeprowadzonych 
przez biuro, a 330 wzięło udział w spo-
tkaniach ze specjalistami pod nazwą ,,ka-
wiarenki zawodowe”. Do biura wpłynęło 
1011 ofert pracy stałej 184 oferty pracy 
dorywczej oraz 93 oferty pracy za grani-
cą w ramach współpracy z Europejskimi 
Służbami Zatrudnienia EURES. 

18 listopada 2010 r. Zorganizowane 
zostały „Studenckie Targi Pracy i Prak-
tyk”, w których wzięło udział 43 firmy 
i instytucje, a odwiedziło ponad 2000 
osób. Studenci, absolwenci oraz wszyscy 
odwiedzający targi mieli możliwość za-
poznania się ze strukturą organizacyjną 
firm, planami rekrutacyjnymi oraz wy-
maganiami wobec potencjalnych pracow-
ników. W trakcie Targów zorganizowa-
ny został również Punkt Konsultacyjny, 

w którym można było skorzystać m.in. 
z porad doradcy zawodowego, zweryfiko-
wać poprawność dokumentów aplikacyj-
nych, poznać metody rekrutacji, techniki 
selekcji, czy też uzyskać więcej informacje 
o sytuacji na rynku pracy. Organizowano 
spotkania ze studentami i warsztaty te-
matyczne, prowadzone przez przedstawi-
cieli zaproszonych firm, przygotowujące 
do efektywnego poruszania się po rynku 
pracy, m.in. w zakresie tematyki: Jak na-
pisać dobre CV i list motywacyjny (In 
Temporis Polska Sp. z o.o.), Efektywność 
osobista w drodze do kariery (Pricewater-
houseCoopers), Tajniki rozmowy kwalifi-
kacyjnej (Żagiel S.A.), Warsztaty aktyw-
nego poszukiwania pracy (Wojewódzki 
Urząd Pracy).

W ramach akcji „Praca dla Studenta” 
polegającej na pozyskiwaniu ofert pracy 
dorywczej i przekazywaniu ich studen-
tom, do Biura wpłynęło 184 oferty pra-
cy. Zainteresowaniem cieszyły się również 
zorganizowane prze Biuro Kawiarenki Za-
wodowe – cykl spotkań z przedstawiciela-
mi różnych zawodów i specjalności m.in. 
z: logopedą, funkcjonariuszem policji, 
rzecznikiem prasowym, programistą, psy-
chologiem transportu, prezenterką telewi-
zyjną, kuratorem karnym, przewodnikiem 
turystycznym czy laborantem.

W roku akademickim 2010/2011 pra-
cownicy Biura brali udział w zewnętrz-
nych sympozjach, konferencjach i szkole-
niach, m.in. w: konferencji Lubelskie Ob-
serwatorium Gospodarcze – aktualne trendy 
i prognozowanie zmian; konferencji i se-
minarium Adaptacja reemigrantek na re-
gionalnym rynku pracy – badania, analizy 
i upowszechnianie, konferencji Lubelski ry-
nek pracy w opinii pracodawców – aktualna 
sytuacja i potencjalne kierunki rozwoju na 
lata 2009-2013; debacie Edukacja a rynek 
pracy, której celem było promowanie ko-
nieczności dostosowania systemu kształ-
cenia do zmieniających się potrzeb rynku 
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pracy (zorganizowana przez UM Lublin 
oraz MUP w Lublinie) oraz konferencji 
Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy. 

W minionym roku akademickim udo-
skonalono poradnik internetowy pomoc-
ny w poszukiwaniu pracy oraz uzupełnio-
no adresy internetowe instytucji zajmują-
cych się pomocą osobom poszukującym 
pracy. Ponadto stworzony został profil 
Biura na portalu facebook, jako element 
służący zarówno promocji i budowie wize-
runku Uniwersytetu, jak i miejsce, w któ-
rym zamieszczane są oferty pracy, praktyk 
czy informacje o konkursach. Dodatkowo, 
do osób zarejestrowanych w bazie danych 
biura, wysyłane są informacje w formie 
elektronicznego newslettera, zawierające-
go najświeższe oferty pracy stałej, doryw-
czej, praktyk oraz szkoleń finansowanych 
z EFS. W niniejszej bazie zarejestrowa-
nych jest 5 279 osób.

W związku z nowymi regulacjami 
wprowadzonymi nowelizacją ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym m.in. nakła-
dającymi na uczelnie obowiązek badania 
losów zawodowych swoich absolwentów, 
opracowana została metodologia badań, 
narzędzia badawcze, jak również przepro-
wadzone zostały badania pilotażowe.

Zgodnie z raportem opracowanym 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lubli-
nie za rok 2010, dotyczącym działalności 
agencji zatrudnienia w województwie lu-
belskim, Biuro Karier KUL, znalazło się 
na 2 miejscu wśród agencji, za pośrednic-
twem których, podejmowano zatrudnie-
nie lub inną pracę zarobkową na terenie 
Polski.

Z Biurem współpracowało w ramach 
wolontariatu 11 osób, a praktyki obowiąz-
kowe odbywało 3 studentów.

Studia podyplomowe
W roku akademickim 2010/2011 uru-

chomiono 11 nowych studiów podyplo-
mowych, w tym:

Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy  
(WPPKiA);

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i nego- 
cjacji prawniczych (WPPKiA, studia współfinan-

sowane z UE);

Studia podyplomowe w zakresie projektowania  
dynamicznych stron WWW (WMP, studia współfi-

nansowane z UE);

Studia podyplomowe w zakresie nauczania my- 
śli Jana Pawła II dla nauczycieli i wychowawców 

(WT);

Studia podyplomowe w zakresie studiów  
wschodnich (WNH, studia współfinansowane 

z UE);

Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i te- 
rapii trudności szkolnych i wad wymowy (WNS, 

studia finansowane ze środków UE);

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania  
pedagogicznego (WZNoS w Stalowej Woli);

Studia podyplomowe w zakresie kryminologii  
z elementami profilaktyki przestępczości (WZNoS 

w Stalowej Woli);

Studia podyplomowe w zakresie edukacji wcze- 
snoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym 

(WZNoS w Stalowej Woli, Tarnów);

Studia podyplomowe w zakresie administracji  
publicznej (WZPiNoG w Stalowej Woli).

Łącznie Uniwersyteckie Centrum Stu-
diów Podyplomowych i Doskonalenia Za-
wodowego w minionym roku akademic-
kim prowadziło obsługę administracyjną 
1 770 słuchaczy studiów podyplomowych 
i kursów dokształcających.

Na rok akademicki 2011/2012 przy-
gotowano ofertę 51 (w tym 10 nowych) 
studiów podyplomowych, m.in. Studia 
podyplomowe w zakresie wychowania 
integralnego, dedykowane dla Polaków 
mieszkających w Birmingham w Anglii. 
Do 17 września 2011 r. zakończono re-

krutację na 6 studiów podyplomowych 
i 11 kursów dokształcających, współfi-
nansowanych ze środków UE, w ramach 
projektu „Wykwalifikowana kadra szansą 
na lepsze jutro” oraz na studia podyplo-
mowe ramach projektu „Pedagog XXI wie-
ku”, w które łącznie przyjęte zostały 742 
osoby.

Pracownicy Uniwersytetu
W roku akademickim 2010/2011 na 

KUL zatrudnionych było 1322 nauczy-
cieli akademickich, w tym:

a) 1243 naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych:

110 nauczycieli z tytułem naukowym profesora,  
z czego 87 zatrudnionych na stanowisku profe-

sora zwyczajnego, a 23 na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego;

253 nauczycieli ze stopniem naukowym doktora  
habilitowanego, z czego 198 zatrudnionych na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego, 53 na 

stanowisku adiunkta, a 2 na stanowisku starsze-

go wykładowcy;

641 nauczycieli posiadających stopień naukowy  
doktora, z czego 495 zatrudnionych na stanowi-

sku adiunkta, 5 na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego, 86 na stanowisku asystenta, a 55 na 

stanowisku starszego wykładowcy;

239 nauczycieli posiadających tytuł zawodowy  
magistra, zatrudnionych na stanowiskach asy-

stenta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lek-

tora i instruktora;

b) 70 naukowych;
c) 9 dyplomowanych bibliotekarzy.

W roku akademickim 2010/2011 tytuł 
naukowy profesora otrzymali:

1. prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

2. ks. prof. dr hab. Piotr Moskal

3. ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek

4. ks. prof. dr hab. Jan Zimny

5. prof. Leszek Mądzik

6. ks. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

7. ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

8. ks. prof. dr hab. Mariusz Szram

W minionym roku akademickim do-
konano oceny wszystkich nauczycieli 
akademickich. Podstawę oceny stanowi-
ły osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i or-
ganizacyjne, odpowiednio do stanowisk, 
na których zatrudnieni byli nauczyciele. 
Do wypełnienia arkusza oceny zobowią-
zanych było 332 pracowników samodziel-
nych oraz 841 pracowników „młodszych” 
(zatrudnionych przed 1 października 
2010 r., aktualnie pracujących, nieprzeby-
wających na urlopach zdrowotnych, nie-
będących w wieku emerytalnym, po 70 
roku życia). Łącznie 1173 nauczycieli aka-
demickich zatrudnionych na Wydziałach, 
w Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych, w Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu, w Instytucie Leksykografii 
oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej, 
a także w Archiwum Uniwersyteckim.
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Na KUL zatrudnionych było 1124 
pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, w tym:

1)  152 pracowników bibliotecznych oraz doku-

mentacji i informacji naukowej;

2) 384 pracowników administracji;

3) 89 pracowników technicznych;

4) 18 pracowników redakcyjnych;

5) 481 pracowników obsługi i robotników.

Łącznie w roku akademickim 2010/2011 
zatrudnionych było 2446 osób.

Ponadto 375 osób prowadziło zaję-
cia dydaktyczne na podstawie umowy 
o dzieło. 

Na urlopach wychowawczych przeby-
wało 17 osób, na bezpłatnych 5. 

Na emeryturę lub rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy przeszło w roku spra-
wozdawczym 27 osób, w tym 15 nauczy-
cieli akademickich.

Spośród pracowników, emerytów i ren-
cistów KUL zmarło 13 osób:
Pracownicy

Abp ks. dr hab. Józef Życiński, prof. KUL 
dr hab. Janusz Drob, prof. KUL 
ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz 
dr hab. Roman Lulek, prof. KUL 

Emeryci i renciści

Kazimierz Salerek 
Stanisława Serafin 
ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń  
Marianna Szczygielska 
Lucyna Wójcik 
ks. dr Jerzy Duchniewski 
prof. dr hab. Stanisław Fita 
mgr Elżbieta Kułakowska-Nilsen 
prof. dr hab. Stefan Kurowski 

Pomoc socjalna dla pracowników
W roku akademickim 2010/2011 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych zapomogi pieniężne otrzymało 
116 pracowników na łączną kwotę 76 300 
zł, 35 emerytów i rencistów na kwotę 92 
430,53 zł. Łącznie na bezzwrotną pomoc 
wydatkowano 168 730,53 zł. 

Z pożyczek na cele mieszkaniowe sko-
rzystało 129 pracowników. Kwota rozdy-
sponowana na cele mieszkaniowe wynio-
sła 4 199 500 zł.

W roku akademickim 2010/2011 do-
finansowano karnety na basen 49 pra-
cownikom w kwocie 8 379 zł oraz bilety 
do Filharmonii Lubelskiej im. Henryka 
Wieniawskiego w kwocie 8 210 zł dla 92 
pracowników.

W grudniu 2010 r. pracownicy otrzy-
mali pomoc świąteczną w wysokości 650, 
580, 480 lub 430 zł brutto, w zależności 
od wysokości wynagrodzenia. W sumie na 
ten cel wydatkowano 1 158 120 zł.

W styczniu zorganizowano zabawę 
choinkową dla 1011 dzieci pracowników 
KUL, w wieku 1-15 lat. Na paczki i zaba-
wę przeznaczono 66 587,75 zł. W stycz-
niu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 

emerytowanych pracowników Uczelni, 
którego koszt wyniósł 4 000 zł.

Z końcem czerwca 2011 r. z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
rozpoczęto wypłatę dofinansowania do 
wypoczynku dla pracowników i ich dzieci 
w wysokości 1 700, 1 600, 1 400 lub 1 
200 zł brutto, w zależności od wysokości 
dochodu za rok 2010 oraz po 300 zł brut-
to na każde uprawnione dziecko. Do 15 
września na ten cel wydano 3 396 400 zł.

1 lipca 2011 r. z okazji Święta Patro-
nalnego zorganizowano piknik dla pra-
cowników KUL i ich rodzin. Swój udział 
zgłosiło 291 osób dorosłych i 410 dzie-
ci. Koszt pikniku wyniósł 12 907,12 zł. 
Firma MERIVA zasponsorowała artykuły 
w kwocie 1 475,50 zł. oraz firma DALI-
MEX w kwocie 300 zł.

W lipcu rozpoczęto wypłatę dofinan-
sowania wakacyjnego dla emerytów i ren-
cistów KUL. Do dnia dzisiejszego na ten 
cel wydano 352 750 zł.

Działalność 
naukowo-badawcza

Na rok 2011 zgłoszono do dofinan-
sowania w ramach dotacji na działalność 
statutową i badania własne 622 tematy 
badawcze. Ogólna kwota dofinansowa-
nia przyznana decyzją Ministra Nauki 
na działalność statutową wyniosła 3 117 
313 zł. Dotacja na działalność statutową 
umożliwia finansowanie zadań badaw-
czych, ale także opłatę za dostęp do In-
ternetu na uczelni (ok. 5% dotacji), im-
port czasopism zagranicznych realizowany 
przez Bibliotekę Główną KUL (30% do-
tacji) oraz partycypację w kosztach utrzy-
mania infrastruktury naukowo-badawczej 
KUL (na ten cel przeznacza się 30% do-
tacji). Kategorię 1 (najwyższą) posiada 5 
wydziałów (Teologii; Filozofii; Nauk Hu-
manistycznych; Nauk Społecznych; Pra-
wa, Prawa Kanonicznego i Administracji). 

Z czego, po dokonanej w 2011 r. ocenie 
parametrycznej, do tej kategorii zakwali-
fikował się Wydział Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji, natomiast pozo-
stałe 4 wydziały utrzymały swoją pozycję 
z roku ubiegłego.

W ramach dotacji statutowej drugim 
źródłem finansowania jest tzw. dotacja dla 
młodych, w ramach której, decyzją Mini-
stra Nauki, przyznane zostało dofinanso-
wanie w kwocie 2 178 711 zł.

W roku 2011 kontynuowane są 284 
zadania badawcze w ramach dotacji na 
badania własne dotyczące finansowania 
lub dofinansowania badań naukowych 
lub prac rozwojowych służących rozwojo-
wi kadry naukowej. Kwota dofinansowa-
nia na realizację wskazanych powyżej te-
matów, która pozostała do wykorzystania 
w 2011 r., wynosi 187 320, 83 zł. 

Na dzień 30 września 2011 r. Dział 
Obsługi Badań i Projektów Naukowych 
nadzoruje 51 projektów badawczych na 
łączną kwotę 1 574 104,09 zł. Ponad-
to w bieżącym roku pracownicy Uczelni 
zgłosili do Narodowego Centrum Nauki 
41 wniosków na ogłoszone konkursy do-
tyczące projektów badawczych.

Na rok 2012 złożone zostały 3 wnioski 
o dofinansowanie zakupów aparatury na-
ukowo-badawczej, w ramach tzw. dotacji 
celowych, na łączną kwotę 3 119 197 zł.

Liczba tematów badawczych podjętych przez 
poszczególne wydziały:

Wydział  statutowa / własne

Teologii  84 / 31 
Prawa, Prawa Kanonicznego  
i Administracji  42 / 51

Filozofii  57 / 32 
Nauk Humanistycznych  149 / 35 
Nauk Społecznych  181 / 69 
Matematyczno-Przyrodniczy  72 / 47 
Zamiejscowy Nauk Prawnych  
i Ekonomicznych 10 / 10

Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie  20 / 13 
Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce 9 / 0 

W ramach wydatków na poszczegól-
ne zadania badawcze pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni naszego Uniwersytetu za-
kupią książki które ostatecznie pozostają 
własnością KUL i zwiększają księgozbiór 
bibliotek zakładowych naszego uniwer-
sytetu. Rocznie KUL ze środków prze-
znaczonych na naukę partycypuje w kosz-
tach dostępu do Internetu (57% wartości 
umowy). Z dotacji na działalność statu-
tową KUL finansuje zdecydowaną więk-
szość kosztów importu czasopism zagra-
nicznych. Wyda na ten cel w roku 2011 
kwotę około 600 000 zł. Dzięki dotacjom 
na prowadzenie badań naukowych możli-
we jest szerokie prezentowanie wyników 
badań naukowych na konferencjach kra-
jowych i zagranicznych oraz wyjazdy i po-
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byty w ośrodkach naukowych w celach 
badawczych.

Nagrody i odznaczenia
Wystąpiono o następujące nagrody 

i odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

1. prof. dr hab. Adam Biela

2. prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Złoty Krzyż Zasługi

1. prof. dr hab. Krystyna Chałas

2. dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL

3. ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

1. mgr Helena Błazińska

2. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 

3. dr hab. Zdzisław Dywan, prof. KUL 

4. ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

5. Teresa Janicka

6. prof. Andrzej Jurga

7. dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL 

8. mgr Stanisław Lis

9. dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

10. prof. dr hab. Piotr Oleś

11. dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL

12. dr hab. Krzysztof Wroczyński

13. ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

1. dr Maria Chuchra

2. dr hab. Urszula Dudziak

3. mgr Małgorzata Kamińska

4. dr Maria Oleś

5. dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

1. mgr Anna Buras

2. dr Piotr Kasprzyk

3. dr Edyta Krzysztofik

4. Piotr Ludziak

5. dr Anna Szarek

6.dr Justyna Szulich-Kałuża

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

1. dr Dorota Bis

2. dr Joanna Chwaszcz

3. dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

4. dr Julia Gorbaniuk

5. ks. dr Jarosław Jęczeń

6. mgr Anna Kałabun

7. dr Dorota Kornas-Biela

8. dr hab. Mariola Łaguna

9. mgr Edyta Michałek

10. mgr Alicja Narecka

11. mgr  inż. Tomasz Petkowicz

12. ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL

13. dr hab. Bohdan Rożnowski

14. dr Elżbieta Rydz

15. dr. hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

16. dr Małgorzata Tatala

17. ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL

18. ks. dr Włodzimierz Wieczorek

19. prof. dr hab. Władysław Witczak

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Całokształt Dorobku

1. ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski

2. ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Wyróżnioną Rozprawę Doktorską

1. dr Piotr Szałka

2. dr Kinga Stasiak

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za Wyróżnioną Rozprawę 
Habilitacyjną

1. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk

2. dr hab. Mariola Łaguna

3. dr hab. Krzysztof Wiak

Współpraca z zagranicą

Umowy 
W roku akademickim 2010/2011 

podpisano umowy z 8 Uczelniami m .in. 
z Briańskim Uniwersytetem Państwowym 
im. A. G. Petrowskiego (Rosja), Uniwer-
sytetem Bankowości (Ukraina), Holy Fa-
mily University, Philadelphia (USA), Sul-
chan-Saba Orbeliani Teaching University 
(Gruzja), Uniwersytetem w Insbruku (Au-
stria), Instytutem Zoologii im. I. I. Szmal-
hauzena NAN Ukrainy (Ukraina). 

Obecnie KUL współpracuje ze 141 
szkołami wyższymi za granicą, w tym z 54 
poprzez realizowanie umów bilateralnych. 

Biuro Współpracy z Zagranicą koordy-
nowało wymianę pracowników i studen-
tów w ramach istniejących umów bilate-
ralnych. W roku akademickim 2010/2011 
przyjechało na KUL 11 pracowników 
z Ukrainy, 1 z Gruzji oraz 2 studentów 
z Ukrainy i 1 doktorant z Francji. Wyjaz-
dy pracowników (20 osób) trwały od 2 
tygodni do 6 miesięcy. Studenci i dokto-
ranci (18 osób) wyjeżdżali na okres od 4 
tygodni do 6 miesięcy.

Na KUL zatrudniano w poprzednim 
roku akademickim 51 obcokrajowców, 
m.in. Z Armenii (1), Belgii (3), Białorusi 
(6), Chin (1), Francji (3 ), Holandii (2), 
Irlandii (2 ), Litwy (2), Niemiec (2), Ro-
sji (1), Słowacji (4), Szwajcarii (1), Ukra-
iny (20), USA (1), Wielkiej Brytanii (1), 
Włoch (1). Na Uczelni przebywało 3 sta-
żystów z Węgier i Włoch, od 1 miesiąca 
do roku akademickiego na historii, filolo-
gii słowiańskiej i filologii angielskiej.

Erasmus
KUL realizuje 153 umowy z 87 uni-

wersytetami europejskimi. W ramach 
realizacji podpisanych umów w roku 
2010/2011 na studia i praktyki wyjecha-
ło 152 studentów. Na krótkoterminowe 
pobyty naukowe wyjechało 46 nauczy-
cieli akademickich. Na KUL przyjechało 
31 studentów i 21 naukowców. W mi-
nionym roku akademickim podpisano 
umowy z: University of Presov (Słowa-
cja), Universidad de Sevilla (Hiszpania), 
European University Cyprus (Cypr), Uni-
versidad de Navarra (Hiszpania), Institut 
Catholique de Toulouse (Francja), Uni-

versidad Catolica San Antonio de Murcia 
(Hiszpania), Mykolas Romeris University 
(Litwa), Groupe IRCOM – Association 
Ste Anne (Francja), University of Latvia 
(Łotwa), University ‘1 Decembrie 1918’ 
of Alba Iulia (Rumunia), Universidad de 
Almeria (Hiszpania), Universita Cattolica 
del Sacro Cuore (Włochy), West Univer-
sity of Timisoara (Rumunia), Diakonh-
jemmet Høgskole (Norwegia), Universite-
tet I Tromso (Norwegia), Universidad de 
Cadiz (Hiszpania), University of Thessaly 
(Grecja), Universitaet Bremen (Niemcy), 
University of the Aegean (Grecja), Uni-
verzita Palackeho v Olomouci (Czechy), 
Universidad de Deusto (Hiszpania), Uni-
versity of South Bohemia in Ceske Bude-
jovice (Czechy), Universidad de Granada 
(Hiszpania), Universidad de Castilla-La 
Mancha (Hiszpania), Beykent University 
(Turcja), Carl Von Ossietzky Universität 
Oldenburg (Niemcy).

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla 

studentów zagranicznych 

W rocznym kursie języka polskiego 
wzięło udział 78 osób z 12 krajów. Za-
jęcia odbywały się w systemie semestral-
nym, w dwóch grupach, na różnych po-
ziomach zaawansowania językowego. Pro-
gram obejmował przede wszystkim lekto-
rat języka polskiego w wymiarze ok. 23 
godzin tygodniowo. Ponadto znalazły się 
w nim wykłady z literatury, historii, hi-
storii sztuki i kultury polskiej. Uzupełnie-
niem był zróżnicowany program kultu-
ralno-turystyczny. W semestralnych pro-
gramach wzięło również udział 26 uczest-
ników programu Erasmus i 3 studentów 
filozofii KUL, a dodatkowo zorganizowa-
no semestralne programy dla 35 studen-
tów – uczestników programu Erasmus na 
Politechnice Lubelskiej. Przez cały rok od-
bywał się też kurs języka polskiego dla lek-
torów – obcokrajowców pracujących na 
naszym uniwersytecie (4 osoby).

Szkoła Języka i Kultury Polskiej nadal 
bierze czynny udział w opracowywaniu 
rozwijającego się systemu certyfikacji zna-
jomości języka polskiego do opracowywa-
nia którego zaproszona została przez Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej. 

W roku sprawozdawczym pracowni-
cy Szkoły uczestniczyli w licznych spo-
tkaniach poświęconych wypracowywaniu 
najlepszych metod nauczania, omawia-
niu materiałów dydaktycznych pojawiają-
cych się na rynku, jak również prezentacji 
własnych opracowań i podręczników do 
nauki języka polskiego. Ponadto podej-
mowano szereg aktywności związanych 
z objęciem patronatu nad Szkołą Polską 
w Wallington i w Chicago.
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W wakacyjnych kursach organizowa-
nych w ramach Szkoły Letniej uczestni-
czyło 139 osób z 26 krajów (w tym 10 
z Francji, 11 z Hiszpanii, 5 z Gruzji, 11 
z Niemiec, 9 z Włoch i 44 z USA). Na 
zlecenie Biura Uznawalności Wykształce-
nia i Wymiany Międzynarodowej w kur-
sach uczestniczyło 31 stypendystów rzą-
dowych. Kursy trwały od 2 do 8 tygo-
dni i podzielone były na różne stopnie 
intensywności. Szkoła oferowała unikal-
ny program pozwalający uczestnikom na 
dobór zajęć zgodnie z ich oczekiwaniami 
i możliwościami, a z jej oferty korzystały 
głównie osoby ze środowisk uniwersytec-
kich m.in. pracownicy z najbardziej pre-
stiżowych uczelni jak: Harvard University, 
Yale University, Stanford University, Co-
lumbia University, Princeton University, 
North Carolina State University, a także 
biznesmeni, dyplomaci i tłumacze. Zaję-
cia uzupełniane były o bogaty program 
turystyczny i kulturowy, wycieczki, poka-
zy najbardziej znanych polskich filmów, 
spektakle teatralne, spotkania i koncerty. 
W okresie wakacyjnym w Szkole odby-
ło sie ponad 1 900 godzin lekcji języka 
polskiego i wykładów w zakresie szero-
ko pojętej kultury polskiej. W tym czasie 
pracowało w Szkole 23 lektorów, 20 wy-
kładowców, 5 opiekunów grup i 3 osoby 
administrujące jednostką. W dniach 2-9 
stycznia 2011 roku, na zamówienie Uni-
versity of St. Thomas, zorganizowany zo-
stał program poświęcony demokracji na-
szego regionu Europy dla grupy studen-
tów amerykańskich. W programie tym 
wzięło udział 18 studentów oraz dwóch 
profesorów – opiekunów grupy. Uczestni-
cy mogli zapoznać się z głównymi proble-
mami polskiej demokracji oraz zestawić to 
z wykładami o polskiej historii i atmosfe-
rze lat komunizmu.

Biblioteka Uniwersytecka
W roku akademickim 2010/2011 

zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej powięk-
szane były drogą przyjmowania egzem-
plarza obowiązkowego, darowizn książko-
wych, wymiany krajowej i zagranicznej, 
prenumeraty czasopism zagranicznych 
i baz danych, zakupu książki zagranicznej 
oraz uzupełniającego zakupu książki pol-
skiej. Łącznie – w Bibliotece Głównej i 24 
bibliotekach specjalistycznych – jest zgro-
madzonych 2 126 239 jednostek biblio-
tecznych. Biblioteka Uniwersytecka aktu-
alnie zapewnia dostęp do 4 114 tytułów 
bieżących czasopism polskich i 1 405 ty-
tułów bieżących czasopism zagranicznych 
w postaci drukowanej. 

Biblioteka Uniwersytecka zapewnia 
dostęp sieciowy do ponad 17 500 tytułów 
czasopism w pełnotekstowej wersji elek-
tronicznej w wyniku prenumeraty cza-

sopism oraz w wyniku wykupienia przez 
Bibliotekę Uniwersytecką dostępu siecio-
wego do baz danych. Biblioteka Uniwer-
sytecka oferuje w sieci uczelnianej KUL 
dostęp do 32 elektronicznych baz danych, 
w tym do 21 pełnotekstowych.

Liczba aktywnych kont czytelniczych 
w Wypożyczalni Biblioteki Głównej wy-
nosi aktualnie 24 516. W minionym roku 
pomimo minimalnego spadku frekwencji 
czytelników (1,5%), odnotowano znaczny 
wzrost korzystania ze zbiorów (15,8%), 
udostępniono 453 781 jednostek biblio-
tecznych, z czego 59,5% to zbiory wypo-
życzane do domu. Zwiększone korzysta-
nie z tradycyjnych zbiorów bibliotecznych 
w formie udostępniania prezencyjnego 
w czytelniach, wynika m.in. z poprawy 
warunków lokalowych oraz z zastosowa-
nia  nowoczesnych technologii wspoma-
gających pracę użytkowników biblioteki 
naukowej, takich jak system bezpiecznego 
kopiowania zbiorów.

W bibliotekach specjalistycznych KUL 
dało się zauważyć 5% spadek frekwencji 
czytelników oraz 3% spadek wykorzysta-
nia zbiorów, których udostępniono 224 
879 jednostek. W całej Bibliotece Uni-
wersyteckiej w minionym roku udostęp-
niono 678 660 jednostek bibliotecznych.
Jednocześnie zauważa się ciągle rosnące 
korzystanie z prenumerowanych przez Bi-
bliotekę Uniwersytecką elektronicznych 
źródeł informacji naukowej, które nie wy-
maga już przychodzenia czytelników, tak 
do Biblioteki Głównej, jak i bibliotek spe-
cjalistycznych (16 379 użytkowników).

Do dyspozycji czytelników we wszyst-
kich czytelniach Biblioteki Uniwersytec-
kiej było 1 100 miejsc.

Intensywnie eksploatowane zbiory bi-
blioteczne wymagają zabezpieczeń w po-
staci wykonywania trwałych opraw czaso-
pism, naprawiania zniszczonych egzempla-

rzy książek, wymiany egzemplarzy nie na-
dających się już do naprawy, przenoszenia 
zbiorów drukowanych, rękopiśmiennych 
czy obrazów graficznych do formy elek-
tronicznej. W Pracowni Introligatorskiej 
wykonano 3 578 opraw czasopism oraz 
1 461 nowych okładek dla zniszczonych 
książek. W magazynach wymieniono 327 
egzemplarzy książek zniszczonych na no-
we lub w lepszym stanie technicznym oraz 
uzupełniono 61 egzemplarzy książek bra-
kujących (zagubionych lub skradzionych). 
W komorze próżniowo-gazowej poddano 
dezynfekcji ok. 3 200 książek ze zbiorów 
Biblioteki oraz przeprowadzono 22 de-
zynfekcje dokumentów (książki, archiwa-
lia), należących do innych instytucji nauki 
i kultury, za odpłatnością. W Pracowni 
Konserwacji Zbiorów Zabytkowych pod-
dano pełnej konserwacji 8 starodruków, 
3 rękopisy na pergaminie (XIV i XVI w.), 
dokument i kodeks rękopiśmienny oraz 2 
książki z XIX w. Ponadto wykonano 45 
opraw dla książek XIX-wiecznych. 

W Pracowni Reprograficznej wyko-
nano odpłatnie 1 400 stron kopii doku-
mentów w ramach usług dla czytelników, 
900 skanów na potrzeby artykułów do 
stron internetowych Biblioteki. W syste-
matycznej digitalizacji zbiorów wykonano 
2 057 skanów i fotografii obiektów bi-
bliotecznych przeznaczonych do umiesz-
czenia w Czytelni Wirtualnej Biblioteki 
Uniwersyteckiej.

Z zasobów dubletowych 327 przekaza-
no do zbiorów Biblioteki Głównej KUL, 
631 do bibliotek specjalistycznych 138 
woluminów przekazano w formie wymia-
ny krajowej i zagranicznej, a 2 968 prze-
kazano jako darowiznę innym instytucjom 
naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. 
Ponadto 7 722 woluminy przekazane zo-
stały do sprzedaży za pośrednictwem An-
tykwariatu oraz podczas kiermaszu.
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Zintegrowany elektroniczny katalog 
zbiorów własnych Biblioteki Uniwersy-
teckiej KUL, tworzony w systemie VTL-
S-Virtua, liczy obecnie 367 078 pełnych 
opisów bibliograficznych (przybyło 21 
218) oraz 602 439 zarejestrowanych elek-
tronicznie egzemplarzy (przybyło 48 915). 
W tworzeniu katalogu, oprócz Biblioteki 
Głównej, uczestniczą już 23 spośród 24 
bibliotek specjalistycznych KUL.

W czerwcu uruchomiona została Czy-
telnia Wirtualna KUL, poprzez którą  
udostępniane są już własne zasoby cyfro-
we KUL.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej 
aktywnie uczestniczyli w VII Lubelskim 
Festiwalu Nauki realizując 14 projektów 
w 44 edycjach i goszcząc w Bibliotece ok. 
2000 uczestników wykładów, prezentacji, 
warsztatów, wystaw  i wycieczek.

28 kwietnia 2011 r. Rektor KUL ks. 
prof. Stanisław Wilk podpisał w budynku 
Trybunału Koronnego w Lublinie z Pre-
zydentem Lublina dr Krzysztofem Żu-
kiem, umowę o partnerskim udziale KUL 
w regionalnym projekcie Lubelska Biblio-
teka Wirtualna. Realizacja projektu obej-
mie w latach 2012-2013 digitalizację ka-
talogów kartkowych oraz części zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Promocja Uniwersytetu
W roku akademickim 2010/2011 

Dział Informacji i Promocji Uniwersyte-
tu realizował szereg przedsięwzięć promu-
jących Uniwersytet, do najważniejszych 
z nich zaliczyć należy:

prowadzenie kampanii reklamowych w Googol  
AdWorts;

prowadzenie profilu Uniwersytetu w social media  
np. Facebook, w serwisie KRASP;

zamieszczanie i stała aktualizacja danych w ok.  
220 portalach edukacyjnych i informacyjnych;

wysyłanie newslettera KUL; 
wydanie Albumu o Uniwersytecie. 

W ramach promocji edukacyjnej Dział 
Informacji i Promocji Uniwersytetu, 
w celu zaprezentowania Uczelni maturzy-
stom, wziął udział w lubelskich Targach 
Edukacyjnych oraz Salonie maturzystów. 
Jak co roku, we współpracy z pracowni-
kami naukowymi oraz studentami samo-
rządu, zorganizowano „Dzień Otwartych 
Drzwi KUL”. Program obejmował m.in. 
12 wykładów i spotkanie z gościem – 
Wojciechem Cejrowskim. W inicjatywie 
uczestniczyło ok. 1800 uczniów. Ponadto 
podczas rejestracji kandydatów na studia, 
we współpracy z Działem Toku Studiów, 
zorganizowany został, na parterze główne-
go gmachu KUL, punkt „Informacji Re-
krutacyjnej”. Z myślą o przyszłych kan-
dydatach przygotowano i opublikowano 
Informatory Rekrutacyjne na rok aka-
demicki 2012/2013 oraz szereg materia-
łów promocyjnych (m.in. foldery, ulotki, 
zakładki).

Dużym zainteresowaniem wśród osób 
odwiedzających Uniwersytet cieszy się 
inicjatywa wycieczek po KUL, a w szcze-
gólności zwiedzanie Muzeum Uniwersy-
teckiego Historii KUL, które w minio-
nym roku akademickim odwiedziło ok. 
3500 osób, w tym blisko 1800 uczniów. 
Ponadto w programie wycieczek znaj-
duje się również oprowadzenie po kom-
pleksie Uniwersyteckim, zapoznanie z hi-
storią, misją i aktualną ofertą edukacyj-
ną Uniwersytetu. W roku akademickim 
2010/2011 przygotowano 15 projektów 
zwiedzania KUL i Muzeum, w ramach 
Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz zor-
ganizowano, we współpracy z Instytu-
tem Historii Sztuki, 2 projekty dla dzieci 
i młodzieży niedowidzącej.

W związku z beatyfikacją Sługi Boże-
go Jana Pawła II opracowano i wydano 
liczne materiały okolicznościowe, m.in. 
banery, plakaty, kartki pocztowe. Nato-
miast w dniach 10 i 11 czerwca, w ramach 
Małopolskich dni bł. Jana Pawła II, zor-
ganizowana została wystawa tematyczna 

o związkach ks. Karola Wojtyły z KUL, 
podczas której Uniwersytet zwiedziło ok. 
250 osób.

W minionym roku akademickim opra-
cowana została nowa wersja strony inter-
netowej KUL, jak również zastosowane 
zostały nowe rozwiązania techniczne do 
kalendarza wydarzeń oraz systemu prze-
glądania informatorów rekrutacyjnych 
2011/2012 w wersji elektronicznej.

Za pośrednictwem sklepu promocyjne-
go dostępna stała się bogata oferta mate-
riałów promocyjnych, pamiątek reklamu-
jących KUL oraz materiałów konferencyj-
nych (koszulki, płyty, torby, karty itp.).

Inwestycje
W minionym roku akademickim kon-

tynuowane były prace związane z budo-
wą budynków Biotechnologii, realizowa-
ną w ramach projektu „Budowa Gmachu 
Naukowo-Dydaktycznego Biotechnolo-
gii” oraz Interdyscyplinarnego Centrum 
Badań Naukowych, powstającego w ra-
mach projektu „Budowa i wyposażenie 
Interdyscyplinarnego Centrum Badań 
Naukowych KUL”. W ramach ostatniej 
inwestycji, 5 stycznia 2011 r., podpisana 
została umowa na budowę, z firmą Mosto-
stal, której wartość wynosi 26 178 290,90 
zł., a przewidywany termin realizacji to 
15 października 2012 r. Co więcej dzięki 
podpisanej 17 sierpnia 2011 r. umowie, 
z firmą WARBUD, możliwe było jedno-
cześnie rozpoczęcie inwestycji „Centrum 
Transferu Wiedzy”, której budowa finanso-
wana jest ze środków UE. Wartość podpi-
sanej umowy to 21 662 951,88 zł., a prze-
widywany termin realizacji to 15 maja 
2013 r.

W roku sprawozdawczym złożono 
wniosek do NFOŚiGW dotyczący termo-
modernizacji budynków nr 2 i 3, przy ul. 
Droga Męczenników Majdanka 70, rezul-
tatem czego podpisane zostały 2 umowy 
na wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej, których łączna wartość wy-
nosi 107 000 zł.

W minionym roku akademickim za-
kończyła się realizacja projektu „Sieć 
bezprzewodowa i elektroniczna obsługa 
spraw w KUL”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, dzięki któremu zrealizowano 
budowę sieci bezprzewodowej, wykonano 
okablowanie strukturalne oraz dostarczo-
no sprzęt i oprogramowanie w obiektach 
KUL.

W zakresie prac remontowo-budow-
lanych przeprowadzony został remont ła-
zienek w Żeńskim Domu Akademickim 
przy ul. Konstantynów 1D, jak również 
kontynuowane są prace remontowe w bu-
dynkach na terenie campusu na Majdan-
ku. Ponadto nadal trwają prace związa-
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ne z budową parkingów przy Centrum 
Transferu Wiedzy oraz Collegium Jana 
Pawła II.

Zamówienia
W roku akademickim 2010/2011 

Dział Zamówień i Zaopatrzenia zrealizo-
wał zamówienia na dostawy i usługi na 
kwotę ok. 3 861 783,93 zł. Przeprowa-
dzono 41 postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego, które zakończyły się 
podpisaniem 57 umów, na łączną kwotę 
3 526 615,41 zł, w tym:

34 postępowania, zrealizowane w oparciu o usta- 
wę Prawo zamówień publicznych, na kwotę 3 

269 121,41 zł, zakończone zawarciem 50 umów,

7 postępowań przeprowadzonych w oparciu o ko- 
deks cywilny na kwotę 257 494,00 zł, zakończo-

nych zawarciem 7 umów.

Ponadto przeprowadzono postępowa-
nia zakończone złożeniem 223 pisemnych 
zamówień, na łączną kwotę 335 168,52 
zł, z czego:

20 zapytań ofertowych, na kwotę 94 298,52 zł., 
203 zapytania drobne na kwotę 240 870,00 zł. 
W ramach postępowań zakupowych 

zamówiono m.in: usługi ubezpieczenia 
NNW studentów na kwotę 733 000,00 
zł, usługi cateringu i hotelowe na kwotę 
ok. 100 000 zł, usługi druku, projekto-
wania i wykonania materiałów i kampanii 
promocyjnych na kwotę ok. 85 000,00 zł, 
usługi transportowe na kwotę 125 000,00 
zł, czasopisma polskie i zagraniczne na 
kwotę ok. 570 000 zł, sprzęt komputero-
wy i oprogramowanie na łączną kwotę ok. 
430 000 zł., sprzęt biurowy i materiały 
eksploatacyjne na kwotę ok. 380 000 zł., 
artykuły chemiczne i toaletowe na kwotę 
ok. 500 000 zł, artykuły i odzież BHP na 
kwotę ok. 158 000 zł, wyposażenie au-
diowizualne na kwotę ok. 34 000 zł, wy-
posażenie pracowni językowej na kwotę 
25 000,00 zł. 

Dział Zamówień i Zaopatrzenia reali-
zuje zadania związane z przygotowaniem 
postępowań zakupowych oraz pełni rolę 
centrum budżetowego – realizuje jedno-
cześnie zadania Sekcji Zamówień i Sekcji 
Zaopatrzenia. Pod względem ilości wpro-
wadzanych faktur oraz obsługiwanych 
interesantów jest największym centrum 
budżetowym na Uniwersytecie. W ro-
ku akademickim 2010/2011 pracownicy 
działu wprowadzili do bazy oraz obsłu-
żyli około 7 500 dokumentów finanso-
wo-księgowych. Dziennie dział obsługuje 
około 50 osób zgłaszających się w spra-
wach związanych z zakupami.

Obsługa informatyczna 
uczelni

W roku akademickim 2010/2011 
w ramach prac prowadzonych przez Dział 
Teleinformatyczny zrealizowano następu-
jące zadania:

przy pomocy łączy dzierżawionych od LUBMAN  
UMCS podłączono kampus na Majdanku. Obec-

nie trwają prace nad docelową formą połączenia, 

umożliwiającą uruchomienie sieci administracyj-

nej (KADMULA), w oparciu o dostarczony w mie-

siącu wrześniu sprzęt.

dostosowano bazę S4A do bieżących wymogów  
ustawy o ochronie danych osobowych oraz uru-

chomiono na platformie e-KUL otwarte szkolenia 

z zakresu ochrony danych osobowych, których za-

liczenie jest warunkiem uzyskania upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych;

rozbudowano platformę WEB S4A o funkcjonal- 
ności: obsługa zapotrzebowań i wniosków zaku-

powych, obsługa zatwierdzania tematów prac dy-

plomowych, zbieranie elektronicznych wersji prac 

dyplomowych;

uruchomiono moduły: obsługi Działu Zamówień  
Publicznych (niestety nie są one wykorzystane 

zgodnie z ustaleniami), obsługi przelewów, księ-

gowania wyciągów bankowych, w tym modułu 

wniosków o delegacje w WEB S4A.

Ponadto nadal trwają prace nad uru-
chomieniem obsługi rachunków do 
umów cywilnoprawnych, przygotowa-
niem modułu eksportu danych do mi-
nisterialnego systemu informacji o szkol-
nictwie wyższym (POLON) oraz modyfi-
kacjami modułu stypendialnego, zgodnie 
z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym.

Aktualna liczba aktywnych kont w ser-
wisie e-KUL: pracownicy – 2 776, stu-
denci – 17 407. W okresie od 1 września 
2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. zarejestro-
wano 1 899 291 logowań do serwisu e-kul 
oraz 4 988 zgłoszeń do Sekcji Analiz i Ad-
ministracji Systemami Teleinformatyczny-
mi. Łącznie, w okresie sprawozdawczym 
zarejestrowano 16 752 zgłoszenia, z czego 
66,57% to zgłoszenia kierowane do DTI. 

Aktualna liczba abonentów central telefo-
nicznych KUL – 2 516. 

Projekty finansowane 
ze źródeł zewnętrznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W roku 2010/2011 Dział Koordyna-

cji Programów Europejskich, we współ-
pracy z innymi jednostkami KUL zakoń-
czył realizację 10 projektów współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej na 
łączną kwotę 9 072 904,25 zł, w tym:

„Studia podyplomowe przygotowujące do wyko- 
nywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawo-

dowych” z budżetem 1 308 467,05 zł;

„ Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu 

osiągnięć nauki” z budżetem 1 539 617,39 zł;

„Adaptacja reemigrantek na regionalnym ryn- 
ku pracy – badania , analizy i upowszechnianie” 

z budżetem 354 026 zł;

„Akademia Przedsiębiorczości” z budżetem  
325 210 zł;

„Przez ludzi dla ludzi” z budżetem 1 476 517,99  
zł;

„ Nowoczesne technologie informacyjno – komu-

nikacyjne w administracji samorządowej” z bu-

dżetem 1 999 400,82 zł;

„Transfer wiedzy i technologii szansą na gospo- 
darczy rozwój Polski” z budżetem 377 150,00 zł;

„Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburze- 
niami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej go-

spodarki społecznej” z budżetem 577 595,00 zł;

„Zostań swoim szefem” z budżetem 367 340,00  
zł;

„Eko-Roztocze”  z budżetem 747 580 zł.

Ponadto w minionym roku sprawoz-
dawczym kontynuowano realizację 4 pro-
jektów, w tym 1 olimpiadę przedmiotową, 
na łączną kwotę 11 199 597 zł,:

„Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia pody- 
plomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół pod-

stawowych w zakresie diagnozy i terapii trudno-

ści szkolnych i wad wymowy” z budżetem 299 

701,51 zł.;

„Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro –  
studia podyplomowe i kursy dokształcające” z bu-

dżetem 1 661 756 zł;

„Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji  
KUL” z budżetem 9 135 467,49 zł;

„Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej”  
z budżetem 102 672,00 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II realizuje projekty na łączną war-
tość 20 272 501,25 zł.

W związku z przygotowaniem i re-
alizacją projektów, Uniwersytet podjął 
współpracę m.in. z: Wydziałem Oświa-
ty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, 
Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie, Urzędem Woje-
wódzkim w Lublinie, Fundacją A-VENIR 
(zajmującą się tematyką migracji i wspie-
rania cudzoziemców), Polsko-Ukraińską 
Izbą Gospodarczą.




