Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2008/2009
(668/IV/3)
Na podstawie a § 26 ust. 1 pkt. 6 Statutu KUL w związku z art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005
r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn zm.) Senat Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II określa następujące zasady postępowania
rekrutacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku
akademickim 2008/2009.
§1
1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach
planowanej liczby miejsc, określonej przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II na wniosek rad wydziałów.
2. Planowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów określi odrębna uchwała.
3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym
może podjąć studia tylko na jednym kierunku.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię
kierunków, wskazując na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej i dalszej kolejności
(kierunek I rzędu, II rzędu, III rzędu).
5. Przyjęcie kandydata na kierunek I rzędu jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia na
kierunek II i III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu
planowanej liczby miejsc.
6. Przyjęcie kandydata, któremu odmówiono przyjęcia na kierunek I rzędu, na kierunek II rzędu
jest równoznaczne z odmową przyjęcia na kierunek III rzędu, mimo uzyskania wyniku
punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.
§2
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego określa uchwała Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z
dnia 25 maja 2005 r.
2. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania
kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.
§3
1. Obywatel polski, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok
studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na zasadach określonych w
załączniku nr 1 dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości.
2. Wykaz uprawnień posiadaczy certyfikatów językowych i zasady przeliczania certyfikatu na
liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki studiów określa
Rektor na wniosek rad wydziałów.
3. Zasady rekrutacji dla cudzoziemców określają odrębne przepisy.
§4
1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz
wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie
należności na rachunku bankowym KUL. Termin i formę rejestracji oraz terminy
postępowania kwalifikacyjnego określa Rektor.
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2. Kandydat ponosi odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji nieprawdziwych lub
niepełnych danych. Konsekwencją podania nieprawdziwych wyników egzaminu maturalnego
jest skreślenie z listy przyjętych na studia.
3. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
wymienionych w Uchwale Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z
dnia 25 maja 2005 r.
4. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do
postępowania kwalifikacyjnego.
§5
1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania
kwalifikacyjnego, którego elementami składowymi są: egzamin pisemny, egzamin ustny,
sprawdzian dodatkowych umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw.
Wymienione rodzaje postępowania kwalifikacyjnego mogą być łączone w zależności od typu
matury.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali
egzamin maturalny, jest zaliczenie przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na
wymaganym poziomie. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata
na egzaminie maturalnym co najmniej 30 % punktów na wymaganym poziomie.
4. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z
danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania
kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
5. Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na
poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym
przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego
procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%.
Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał
wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.
6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego określa się według następujących zasad:
1) Wyniki całości postępowania kwalifikacyjnego oraz elementów składowych określane są
w skali 100 – punktowej.
2) Wyniki elementów składowych postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się w
następujący sposób:
Otrzymaną przez kandydata liczbę punktów (ocenę) przelicza się liniowo na skalę 100 –
punktową z wykorzystaniem formuły:
(P - Min)
---------------- x 100
(Max - Min)
, gdzie:
P – otrzymana przez kandydata liczba punktów (ocena);
Min – możliwa do uzyskania minimalna liczba punktów (ocena);
Max – możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów (ocena).
Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu
składowego wynosi 100 punktów.
Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie
z zasadami:
a) Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym wynik przedmiotu zaliczonego
na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego
poziomu;
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b) Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym wynik przedmiotu zaliczonego
na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego
poziomu pomnożonych przez 0,45.
c) Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią
ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100–punktową
zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w
konkursie świadectw punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.
d) Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych
(egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych
umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią
ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.
e) Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania
rekrutacyjnego oraz elementów składowych).
f) Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego postępowania
kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla
uznania tego elementu za zaliczony. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego
otrzymuje za ten element 0 punktów.
g) Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla całości postępowania kwalifikacyjnego
minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać, by z pozytywnym
wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie uzyskał
minimalnej liczby punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0
punktów.
7. Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać
przyjęty na I rok studiów.
8. Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
1.

2.
3.
4.

§6
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. W przypadku
znacznej liczby kandydatów mogą być powołane podkomisje dla poszczególnych kierunków
studiów (jedna podkomisja na każdym kierunku studiów); w ich ramach można powołać kilka
komisji egzaminacyjnych – przewodniczącego i dwóch członków lub egzaminatorów. W
przypadku powołania podkomisji członkami wydziałowej komisji rekrutacyjnej są
przewodniczący podkomisji.
Przewodniczących wydziałowych komisji rekrutacyjnych powołuje Rektor na wniosek
dziekana.
Członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przewodniczących i członków podkomisji oraz
komisji egzaminacyjnych, egzaminatorów i sekretarza powołuje rada wydziału.
Przewodniczących komisji i podkomisji oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych
powołuje się z grona samodzielnych pracowników naukowo–dydaktycznych zatrudnionych na
wydziale. Egzaminatorami mogą być również osoby spoza Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego powołane przez dziekana. Sekretarzem komisji wydziałowej może być
pracownik nie będący nauczycielem akademickim.

§7
1. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora.
Pisemną pracę egzaminacyjną ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów z
danego przedmiotu. W przypadku niezgodności ich opinii, ostateczny wynik ustala
przewodniczący komisji lub podkomisji.
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2. Jeżeli praca pisemna zawiera elementy opisowe, ocena negatywna takiej pracy jest pisemnie
uzasadniana przez egzaminatora.
3. Praca pisemna może być udostępniona do wglądu wyłącznie jej autorowi.
§8
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2. W toku postępowania rekrutacyjnego wyniki są ogłaszane po zakończeniu każdej jego części;
obejmują one także tych kandydatów, którzy zgodnie ze szczegółowymi zasadami
postępowania kwalifikacyjnego, nie mogą być dopuszczeni do jego dalszego etapu.
§9
Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania
rekrutacyjnego.
§ 10
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.
2. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów
sporządza się dla każdego kierunku studiów z każdego elementu składowego postępowania
kwalifikacyjnego (egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna lub konkurs
świadectw).
3. Protokół indywidualny składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera wykaz punktów z
egzaminu pisemnego lub liczbę punktów z konkursu świadectw. Druga część zawiera wykaz
zadanych pytań z punktami z egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, trzecia część
określa końcową liczbę punktów.
4. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji wydziałowej. Protokół
indywidualny podpisują: w części pierwszej – przewodniczący lub członek komisji
wydziałowej; w części drugiej – przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz
egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ustny lub rozmowę kwalifikacyjną; w części
trzeciej – przewodniczący komisji wydziałowej lub podkomisji.
5. W przypadku kwalifikacji kandydatów tylko na podstawie konkursu świadectw protokół
indywidualny podpisują przewodniczący komisji wydziałowej lub podkomisji oraz
członkowie komisji kwalifikacyjnej.
6. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone
podpisem przewodniczącego komisji.
§ 11
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dla
każdego kierunku studiów alfabetyczne listy:
1) kandydatów przyjętych na określony kierunek studiów:
a) poza konkursem,
b) na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,
2) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc,
3) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
§ 12
Kandydat przyjęty na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:
1) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo,
2) oryginał świadectwa dojrzałości,
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3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej – dotyczy kandydatów przyjętych na
studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości oraz
kandydatów na kierunki: nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, teologia, którzy mają
obowiązek złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej z oceną z religii,
4) fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle:
a) 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
b) wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25mm
w rozdzielczości 300 DPI).
5) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym
kierunku,
6) metrykę chrztu – dotyczy chrześcijan,
7) opinię księdza proboszcza – dotyczy kandydatów na kierunki: filozofia, prawo
kanoniczne, teologia,
8) zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów – dotyczy osób duchownych,
9) formularz dla osób przyjętych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,
w terminie do dnia 30 lipca 2008 r. – w naborze lipcowym i do dnia 20 września 2008 r. –
w naborze wrześniowym, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.
§ 13
1. 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia przysługuje
odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na
studia.
2. 2. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II.
§ 14
Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.
§ 15
Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Rektor.
§ 16
W przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej może ogłosić dodatkowy nabór na te kierunki
z określeniem zasad i terminu naboru.
§ 17
Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów, w tym określenie zasad obliczania średniej
ważonej, o której mowa w § 5, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości przez Rektora.
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Załącznik nr 1
Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II w roku akademickim 2008/2009
§1
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów I
stopnia i jednolitych magisterskich dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
(„nowa matura”):
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie sprawdzianu umiejętności praktycznych i konkursu świadectw.
Sprawdzian umiejętności praktycznych (75% wyniku końcowego):
a) fortepian - repertuar: etiuda, utwór polifoniczny, klasyczna forma cykliczna cz. I lub finałowa
(sonata lub sonatina, koncert), utwór dowolny. Osoby posiadające świadectwo ukończenia
średniej szkoły muzycznej (II stopnia) w zakresie fortepianu, mogą wykonać program
dyplomowy;
b) kształcenie słuchu (śpiewanie i słyszenie) w zakresie podstawowym;
c) zasady muzyki i podstawy harmonii (test).
Literatura: Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki; K.Sikorski, Harmonia t.1.
Konkurs świadectw (25% wyniku końcowego):
Osoby zdające na egzaminie maturalnym przedmiot historia muzyki, otrzymują dodatkowe
punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zdawanie tego przedmiotu nie jest obowiązkowe.
Nauki o Rodzinie (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki egzaminu maturalnego z języka
polskiego, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu wybranego przez kandydata
(obowiązkowego lub dodatkowego). Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot
wybrany, punktuje się ten, z którego otrzymał najlepszy wynik.
Teologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej.
Konkurs świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego): punktowane wyniki egzaminu
maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku końcowego) w zakresie teologii dogmatycznej, teologii
moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne I stopnia),
Administracja (niestacjonarne I stopnia),
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (50% wyniku końcowego); w
przypadku zdawania więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów punktowany jest ten, z
którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
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* Europeistyka (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) – o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia (50% wyniku
końcowego); w przypadku zdawania więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów
punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na
kierunek europeistyka (studia stacjonarne), lecz nie zostali przyjęci z braku miejsc, przyjmowani
są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw, w ramach planowanej liczby miejsc.
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia teoretyczna (stacjonarne I stopnia),
* Filozofia teoretyczna (niestacjonarne I stopnia w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w
Paryżu) – o ile ośrodek powstanie,
Filozofia przyrody nieożywionej (stacjonarne I stopnia),
Filozofia przyrody ożywionej (stacjonarne I stopnia),
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) - specjalizacje:
1.wiedzy o sztuce, 2.religiologiczna:
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają ocenę z przedmiotu filozofia,
przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw).
W wypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium, kwalifikacja odbędzie się
na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W konkursie świadectw punktowane są wyniki
z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c) przedmiot wybrany z poniższej listy (1/3 wyniku końcowego):
biologia,
chemia,
fizyka i astronomia,
geografia,
historia,
historia muzyki,
historia sztuki,
informatyka,
język grecki i kultura antyczna,
język łaciński i kultura antyczna,
matematyka,
wiedza o społeczeństwie,
wiedza o tańcu.
Jeżeli kandydat zaliczył na egzaminie maturalnym więcej niż jeden spośród wymienionych
przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowany wynik z języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym.
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Filologia germańska (stacjonarne I stopnia):
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym języka
niemieckiego na poziomie rozszerzonym i języka polskiego na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym.
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z
następujących przedmiotów:
a) język niemiecki (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30 % wyniku końcowego).
Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy nowożytny.
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną lub
język grecki i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
* Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia) – o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym języka
angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym i języka polskiego na poziomie
rozszerzonym.
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z
następujących przedmiotów:
a) język angielski lub język niemiecki (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30 % wyniku końcowego).
Filologia polska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (75% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z języka francuskiego.
Filologia słowiańska - rosyjska lub ukraińska (stacjonarne I stopnia)
Grupa rosyjska:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego); jeżeli kandydat
zaliczył zarówno język rosyjski, jak i inny język obcy nowożytny, punktowany jest ten, z którego
uzyskał lepszy wynik;
b) język polski (30% wyniku końcowego).
Grupa ukraińska:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język ukraiński lub inny język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego); jeżeli kandydat
zaliczył zarówno język ukraiński, jak i inny język obcy nowożytny, punktowany jest ten, z
którego uzyskał lepszy wynik;
b) język polski (30% wyniku końcowego).
Historia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym historii.
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia (58% wyniku końcowego);
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b) język polski (18% wyniku końcowego).
Do wyników z historii i języka polskiego mogą być doliczone - jako nieobowiązkowe - wyniki z
dwóch spośród wymienionych niżej przedmiotów (po 12% wyniku końcowego):
a) język łaciński i kultura antyczna;
b) język obcy nowożytny;
c) historia sztuki;
d) geografia;
e) wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te,
z których uzyskał najlepsze wyniki.
Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia sztuki (50% wyniku końcowego);
a) język polski (25% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Historia sztuki (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (50% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego);
c) jeden przedmiot wybrany spośród następujących: historia sztuki, historia, historia muzyki,
język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o tańcu; jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik (25% wyniku końcowego).
Poza konkursem przyjmowani są kandydaci, którzy osiągnęli z historii sztuki minimum 50%
punktów na poziomie podstawowym.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie
uruchomiony:
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego przedmiotu, którego zaliczenie
jest wymagane: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. Jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.
Ekonomia (stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego przedmiotu, którego zaliczenie
jest wymagane: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.
Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na
kierunek ekonomia (studia stacjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyjęci z braku miejsc,
przyjmowani są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw, w ramach planowanej
liczby miejsc.
Pedagogika (stacjonarne I stopnia),
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym jednego z
wymienionych przedmiotów: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o
społeczeństwie.
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Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c) wymagany przedmiot (40% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden
spośród wymienionych przedmiotów do wyboru, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy
wynik
* Politologia (stacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego przedmiotu, którego zaliczenie
jest wymagane: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. Jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.
Psychologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym jednego z
wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, historia, matematyka.
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego);
c) wymagany przedmiot (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa
spośród wymienionych przedmiotów do wyboru, punktuje się te, z których uzyskał najlepsze
wyniki.
Socjologia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego przedmiotu, którego zaliczenie
jest wymagane: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. Jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego przedmiotu, którego zaliczenie
jest wymagane: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z
którego uzyskał najlepszy wynik.
Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na
kierunek zarządzanie i marketing (studia stacjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyjęci z
braku miejsc, przyjmowani są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw, w ramach
planowanej liczby miejsc.
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia – inżynierskie)
Kwalifikacja na podstawie sprawdzianu z rysunku oraz konkursu świadectw dojrzałości.
Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni.
Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Konkurs świadectw dojrzałości (75% wyniku końcowego): punktowany wynik z jednego z
wymienionych przedmiotów: biologia lub historia sztuki. W wypadku, gdy kandydat zaliczył
obydwa przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.
* Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie uruchomiony:
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Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z jednego z wymienionych przedmiotów:
geografia lub matematyka. W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa przedmioty,
punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.
Informatyka (stacjonarne I stopnia),
Matematyka (stacjonarne I stopnia – specjalność informatyczna):
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z matematyki. W wypadku równej liczby
punktów pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym zaliczyły informatykę jako
przedmiot wybrany.
Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z jednego z wymienionych przedmiotów:
biologia lub chemia. W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa przedmioty, punktowany jest
przedmiot z lepszym wynikiem.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:
matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego); w przypadku zdawania obu
przedmiotów punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
* Stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie
uruchomiony:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:
matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat
zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego
kandydat uzyskał najlepszy wynik.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) matematyka (50% wyniku końcowego);
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) biologia lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (50%
wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych
przedmiotów, punktuje się ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik.
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
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Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia (50% wyniku końcowego); w przypadku zdawania obu przedmiotów punktowany jest
ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Socjologia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) geografia lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (50% wyniku
końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów,
punktuje się ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik.
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
(Kolegium MISH)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane są wyniki z dwóch przedmiotów najlepiej
zaliczonych na poziomie rozszerzonym.

§2
Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany
przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują
maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów,
o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:
- architektura krajobrazu, muzykologia i teologia, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają
przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny
lub rozmowę kwalifikacyjną (egzamin i rozmowa w zakresie obowiązującym
kandydatów z „nową maturą”),
- filologia polska, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z
języka polskiego,
- Kolegium MISH, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.
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§3
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów I
stopnia i jednolitych magisterskich dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości
(„stara matura”):
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny (25% wyniku końcowego):
Kultura muzyczna powszechna i polska - wypowiedź na jeden temat do wyboru z kilku.
Sprawdzian umiejętności praktycznych (75% wyniku końcowego):
a) fortepian - repertuar: etiuda, utwór polifoniczny, klasyczna forma cykliczna cz. I lub finałowa
(sonata lub sonatina, koncert), utwór dowolny. Osoby posiadające świadectwo ukończenia
średniej szkoły muzycznej (II stopnia) w zakresie fortepianu mogą wykonać program
dyplomowy;
b) kształcenie słuchu (śpiewanie i słyszenie) w zakresie podstawowym.
c) zasady muzyki i podstawy harmonii (test).
Literatura: Bogusław Schaeffer, Dzieje kultury muzycznej. Podręcznik dla klas I-II szkół
średnich; Bohdan Muchenberg, Pogadanki o muzyce, t. 1 i 2; Franciszek Wesołowski, Zasady
muzyki; K.Sikorski, Harmonia t.1.
Nauki o Rodzinie (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna (40% wyniku końcowego):
Obejmuje pytania z obszarów: motywacyjnego, merytorycznego (wiadomości z zakresu szkoły
średniej z obszaru nauk społecznych, religii, nauk przyrodniczych; sprawdzeniu zostają poddane
umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania), osobowościowego;
Konkurs świadectw (60% wyniku końcowego): punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej
z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
Teologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Egzamin pisemny: podstawowe prawdy wiary – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku
końcowego);
Egzamin ustny:
a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);
b) teologia moralna (25% wyniku końcowego);
c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego);
- zakres szkoły średniej, obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II.
W wypadku nieuzyskania minimalnej liczby punktów z egzaminu pisemnego kandydat nie jest
dopuszczany do egzaminu ustnego.
Literatura: Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin
1992; Stanisław Łabendowicz (red.), Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie
KKK. Sandomierz 1999; Encykliki Jana Pawła II, t. 1-2, Kraków 1996 (lub inne wydania lub
omówienia).
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne I stopnia),
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie):
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie,
matematyka (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
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a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Administracja (niestacjonarne I stopnia),
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie):
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego),
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
* Europeistyka (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu świadectw.
Rozmowa kwalifikacyjna – z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów:
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia teoretyczna (stacjonarne I stopnia),
* Filozofia teoretyczna (niestacjonarne I stopnia w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w
Paryżu) – o ile ośrodek powstanie,
Filozofia przyrody ożywionej (stacjonarne I stopnia),
Filozofia przyrody nieożywionej (stacjonarne I stopnia),
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) - specjalizacje:
1.wiedzy o sztuce, 2.religiologiczna:
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają ocenę z przedmiotu filozofia,
przyjmowani są w pierwszej kolejności (pozostają poza konkursem świadectw).
W przypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium:
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Filologia angielska (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny: język angielski (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat).
Filologia angielska (niestacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna: język angielski.
Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny:
a) język niemiecki (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat) (70% wyniku
końcowego);
b) literatura polska z gramatyka języka polskiego i elementami historii literatury powszechnej
(30% wyniku końcowego).
Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby z oceną przynajmniej dobrą z języka łacińskiego na
egzaminie dojrzałości.
14

W przypadku kandydatów, którzy nie spełniają powyższego kryterium:
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski,
a) język obcy nowożytny.
* Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia) – o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Egzamin ustny:
a) język angielski lub język niemiecki (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat)
(70% wyniku końcowego);
b) literatura polska z gramatyka języka polskiego i elementami historii literatury powszechnej
(30% wyniku końcowego).
Filologia polska (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu ustnego i konkursu świadectw.
Egzamin ustny (70% wyniku końcowego): polega na sprawdzeniu praktycznej umiejętności
posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, znajomości programu przedmiotu język
polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.
Konkurs świadectw (30% wyniku końcowego): punktowana ocena końcowa ze szkoły średniej
z języka obcego nowożytnego.
Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna:
a) język francuski – swobodna rozmowa z kandydatem: sprawdzenie umiejętności czytania i
rozumienia tekstów w języku francuskim, analiza struktur gramatycznych, wypowiedź na
wylosowany temat (70% wyniku końcowego);
b) cywilizacja Francji – zagadnienia społeczne, kulturowe, polityczne itp.; lista zagadnień
dostępna jest na stronie internetowej (30% wyniku końcowego).
Filologia słowiańska - rosyjska lub ukraińska (stacjonarne I stopnia)
Grupa rosyjska:
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30% wyniku końcowego).
Grupa ukraińska:
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język ukraiński lub inny język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30% wyniku końcowego).
Historia (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny (60% wyniku końcowego): historia (test)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (20% wyniku końcowego);
b) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).
Historia (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) historia (60% wyniku końcowego);
b) język polski (20% wyniku końcowego);
c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).
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Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu ustnego i konkursu świadectw.
Egzamin ustny: historia sztuki (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego);
Historia sztuki (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (50% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego);
c) historia (25% wyniku końcowego).
Poza konkursem przyjmowani są kandydaci z oceną przynajmniej dobrą z historii sztuki na
egzaminie dojrzałości.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
* Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie
uruchomiony:
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: geografia, historia, wiedza o
społeczeństwie.
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: matematyka, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie.
Ekonomia (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na
kierunek ekonomia (studia stacjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyjęci z braku miejsc,
przyjmowani są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw, w ramach planowanej
liczby miejsc.
Pedagogika (stacjonarne I stopnia),
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu):
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, geografia, historia,
matematyka, wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego).
* Politologia (stacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: geografia, historia, wiedza o
społeczeństwie.
Psychologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, historia, matematyka (40%
wyniku końcowego).
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Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego).
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: geografia, historia, wiedza o
społeczeństwie.
Socjologia (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: matematyka, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie.
Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli średnia ocen z wymienionych przedmiotów wynosi poniżej 3,0, kandydata obowiązuje
rozmowa kwalifikacyjna z ogólnych zasad przedsiębiorczości.
Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na
kierunek zarządzanie (studia stacjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyjęci z braku miejsc,
przyjmowani są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw, w ramach planowanej
liczby miejsc.
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia – inżynierskie)
Kwalifikacja na podstawie sprawdzianu z rysunku i egzaminu ustnego.
Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni.
Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Egzamin pisemny (75% wyniku końcowego): test z biologii.
* Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie uruchomiony:
Egzamin pisemny: test z jednego przedmiotu do wyboru: geografia lub matematyka.
Informatyka (stacjonarne I stopnia),
Matematyka (stacjonarne I stopnia – sp. Informatyczna):
Egzamin pisemny: test z matematyki.
Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia)
Egzamin pisemny: test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia lub chemia.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
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Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
* Stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) - o ile kierunek zostanie
uruchomiony:
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE
W STALOWEJ WOLI
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny – test z matematyki (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Ekonomia (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) matematyka (50% wyniku końcowego)
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny – test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, geografia, historia,
matematyka, wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka,
wiedza o społeczeństwie.
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny – test z historii (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów:
a) historia (50% wyniku końcowego),
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b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego i konkursu świadectw.
Egzamin pisemny – test z jednego przedmiotu do wyboru: geografia, historia, matematyka,
wiedza o społeczeństwie (50% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw – punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Socjologia (niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcowe ze szkoły średniej z następujących
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o
społeczeństwie.
MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
(Kolegium MISH)
I etap – egzamin ustny obejmujący trzy pytania z zakresu historii literatury i kultury (50%
wyniku końcowego);
II etap - rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego):
Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata, dlatego jej
przedmiotem jest np.: filozofia, socjologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo, historia
sztuki lub literatura obca. Problematyka tej rozmowy winna wykraczać poza zrealizowany przez
kandydata program szkolny. Możliwe są także własne propozycje wynikające ze szczególnych
zainteresowań - np.: mitologia, geografia kulturowa, teatrologia, historia nauki, zjawiska kultury
masowej. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne
z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera
jeden z nich. Dobór lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna powinna
być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z
komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują
wraz z dokumentami przy rejestracji. Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać
przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to
książka o charakterze eseistycznym).
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§4
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów dla
kandydatów na studia II stopnia:
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji.
Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku
końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku końcowego).
Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez
kandydata.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Filologia angielska (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii
angielskiej.
Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku
końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku końcowego).
Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez
kandydata.
Filologia germańska (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii
germańskiej.
Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych podczas
studiów I stopnia. Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą
ukończoną przez kandydata.
Filologia polska (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii
polskiej.
Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku
końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku końcowego).
Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez
kandydata.
Filologia słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii
słowiańskiej (rosyjskiej) z oceną na dyplomie nie niższą niż 3,5 i średnią ocen ze studiów I
stopnia nie niższą niż 3,5.
Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie (50% wyniku
końcowego) i średnia ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (50% wyniku końcowego).
Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez
kandydata.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Ekonomia (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia o profilu ekonomicznym.
Kwalifikacja na podstawie konkursu. O przyjęciu na studia decyduje średnia wszystkich ocen
uzyskanych podczas studiów I stopnia. Średnia ocen na podstawie zaświadczenia wystawionego
przez szkołę wyższą ukończoną przez kandydata.
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Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na kierunkach
pedagogicznych.
Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej:
a) jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: wprowadzenie do pedagogiki, socjologia
wychowania, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika społeczna, teoretyczne podstawy
wychowania;
b) omówienie jednej z podanych niżej lektur (należy przedstawić notatki do wglądu):
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 1993,
Część III, s. 164-259.
S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków, „Impuls”, 2003 (całość).
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej,
Lublin, RW KUL, 1999, Część II, s. 361-431.
J. Kostkiewicz (red.), Aksjologia edukacji dorosłych, Cz. I: Andragogika w perspektywie
aksjologicznej, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2004, s. 11-95.
M. Nowak, T. Ożóg, S. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin, Wydawnictwo
KUL, 2003, s. 47-76 (art. A. Bronk) i s. 127-186.
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja na podstawie dokumentów dla absolwentów socjologii Wydziału Nauk
Społecznych KUL, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki:
– uzyskali ocenę z pracy dyplomowej co najmniej dobrą;
– - średnia ocen ze studiów I stopnia jest nie niższa niż 3,5.
Dla pozostałych kandydatów, także spoza Wydziału - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu:
socjologia ogólna - makrostruktury i mikrostruktury.
Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia inne niż socjologia, ale z nauk pokrewnych, mogą
ubiegać się o przyjęcie na tych samych warunkach (rozmowa kwalifikacyjna), jednak decyzja o
możliwości złożenia dokumentów należy do Dyrektora Instytutu Socjologii, który po
przeanalizowaniu programu studiów każdego kandydata może wyznaczyć różnice programowe
ze studiów I stopnia socjologii. Przykładowe kierunki pokrewne: pedagogika, politologia,
filozofia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
ekonomia, praca socjalna, zarządzanie, historia.
Socjologia (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii z
oceną na dyplomie nie niższa niż 4,0. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Zarządzanie (niestacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia z zakresu: zarządzania i marketingu,
ekonomii, finansów lub bankowości (wymagany dyplom licencjata z wymienionego zakresu);
którzy uzyskali średnią ocen ze studiów I stopnia nie niższą niż 3,5 (średnia ocen na podstawie
zaświadczenia wystawionego przez szkołę wyższą ukończoną przez kandydata). Kwalifikacja na
podstawie konkursu. O przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.
Absolwenci studiów I stopnia zarządzania i marketingu KUL przyjmowani są poza konkursem,
w ramach limitu miejsc, jeśli średnia ocen ze studiów I stopnia wynosi co najmniej 3,2.
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY
Matematyka (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia z matematyki lub informatyki.
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE
W STALOWEJ WOLI
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja na podstawie testu z pedagogiki ogólnej.
Zwolnieni z testu są absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika Wydziału
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, którzy uzyskali średnią arytmetyczną
wszystkich ocen ze studiów I stopnia nie niższą niż 3,75.
Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja na podstawie testu z pedagogiki ogólnej.
Zwolnieni z testu są absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika Wydziału
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, którzy uzyskali średnią arytmetyczną
wszystkich ocen ze studiów I stopnia nie niższą niż 3,5.
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja na podstawie testu z makrostruktur społecznych.
Zwolnieni z testu są absolwenci studiów I stopnia na kierunku socjologia Wydziału
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, którzy uzyskali średnią arytmetyczną
wszystkich ocen ze studiów I stopnia nie niższą niż 3,75.
Socjologia (niestacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja na podstawie testu z makrostruktur społecznych.
Zwolnieni z testu są absolwenci studiów I stopnia na kierunku socjologia Wydziału
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, którzy uzyskali średnią arytmetyczną
wszystkich ocen ze studiów I stopnia nie niższą niż 3,5.
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