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 Studia na KUL

Uczelnia prowadzi nauczanie na wszystkich poziomach kształcenia: 

studia I stopnia licencjackie i inżynierskie, II stopnia magisterskie, III stopnia 

doktoranckie, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne oraz 

studia podyplomowe. Studenci KUL mogą podejmować także studia w ramach 

Akademii Artes Liberales, co umożliwia studiowanie pod okiem najlepszych 

specjalistów z danej dziedziny w Polsce. Do dyspozycji społeczności akademickiej 

pozostaje także ponad dwumilionowy księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studenci KUL rozwijają się lingwistycznie. Poza nauką europejskich języków 

starożytnych i nowożytnych mogą się także uczyć języka chińskiego, hebrajskiego 

czy sanskrytu. Dzięki współpracy KUL z wieloma uczelniami w kraju i za granicą 

studenci korzystają z programów: MOST, ERASMUS i COMENIUS. 

Na KUL-u zastosowano specjalne rozwiązania architektoniczne 

i dydaktyczne umożliwiające studiowanie osobom niepełnosprawnym. Z myślą 

o nich prowadzone są specjalne programy m.in. dla niewidomych na anglistyce, 

dla niesłyszących na pedagogice.

Biuro Karier KUL służy pomocą w realizowaniu dodatkowych staży czy 

praktyk, pomaga również w znalezieniu pracy podczas oraz po ukończeniu 

studiów.

KULtura

Studenci KUL działają w wielu organizacjach studenckich, dzięki czemu 

Uniwersytet jest ważnym centrum życia kulturalnego. Tworzą je m.in. chóry: 

Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickiego i teatry: Scena Plastyczna KUL 

– autorski teatr Leszka Mądzika oraz Teatr ITP – grupa studencka, wystawiająca 

autorskie musicale. Galeria 1 im. B. Słomki i Galeria Sceny Plastycznej KUL 

przygotowują cykliczne wernisaże, Agencja Fotograficzna TERRA organizuje 

tematyczne wystawy zdjęć, zaś Akademickie Studio Filmowe – pokazy filmów. 

Ponadprogramowy rozwój naukowy umożliwiają studentom koła naukowe, 

działające przy każdym z kierunków studiów organizując szkolenia, wykłady 

i konferencje.

Szkoleniem sportowym studentów zajmuje się Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym. Ich 

działalność wspierają Koła PTTK: turystyki pieszej i różnej (obejmującej m.in. 

kajakarstwo, jazdę konną, żeglarstwo) oraz Legia Akademicka.

Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna 

– „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL. Jest to wyjątkowy 

czas aktywności studenckiej, wypełniony koncertami, wystawami, licznymi 

warsztatami i dyskusjami.
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Wycieczka po KUL

Zapraszamy do zwiedzenia KUL z przewodnikiem. Podczas wycieczki obejrzeć 

można główną siedzibę Uczelni (osiemnastowieczny budynek poklasztorny 

z malowniczym dziedzińcem, wkomponowany w układ nowoczesnych 

budynków dydaktycznych) oraz Kościół Akademicki pod wezwaniem Św. Krzyża. 

W programie znajduje się również wizyta w Muzeum Uniwersyteckim, gdzie 

gromadzone są eksponaty związane z historią KUL i zbiory upamiętniające 

związki Jana Pawła II z Uczelnią. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Działem Informacji 

i Promocji Uniwersytetu, tel./fax: + 48 81 445 41 53, e-mail: oinfo@kul.pl

Zasady postępowania rekrutacyjnego 
na studia  w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia w KUL ma formę konkursu. Kandydat 

może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym 

może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić 

hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich kandydat chce być 

przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie 

na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na 

wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30 % punktów.

Przeliczanie punktów procentowych z matury pisemnej
(część zewnętrzna)

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się 

zgodnie z zasadami:

poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie  
punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;

poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych  
uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt; 
za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt. 
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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 z tego języka nie może przekroczyć 100%.

Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego 

postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu 

postępowania 100 punktów.

Obliczanie wyników końcowych

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone 

w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaką wagę 

mają poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na 

dany kierunek. Jest to informacja o tym, jaką cześć wyniku końcowego stanowi 

wynik z danego przedmiotu.

Jeśli w opisie warunków rekrutacji nie podano wagi, wówczas wynik 

końcowy liczony jest proporcjonalnie.

Przykład: 

na kierunek prawo punktowane są następujące przedmioty: 

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% 

wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych 

przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Wyniki ze wszystkich przedmiotów, po przeliczeniu z uwzględnieniem 

poziomu matury, przeliczane są według wag, czyli w przypadku prawa wynik 

z najlepiej zdanego przedmiotu z listy do wyboru mnoży się przez 50%, wynik 

z języka polskiego mnoży się przez 25%, a wynik z języka obcego przez 25%.

Tak przeliczone wyniki sumuje się, co daje wynik końcowy. Oblicza się go 

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Rejestracja
Aby zostać kandydatem na studia trzeba zarejestrować się w serwisie 

rekrutacyjnym „dla kandydatów” na stronie internetowej KUL: www.kul.pl 

i wnieść opłatę rekrutacyjną. 

Szczegóły na temat rejestracji i postępowania rekrutacyjnego dostępne są 

na stronie  www.kul.pl/dlakandydatow

Kandydat ponosi odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji 

nieprawdziwych lub niepełnych danych. Wszelkie nieprawdziwe informacje 

mogą wpłynąć na przebieg postępowania rekrutacyjnego, nie można więc 

wpisywać żadnych fikcyjnych danych, bo może to skutkować nieprzyjęciem na 

studia.

Osoby z nową maturą ubiegające się o przyjęcie na studia nie składają 

żadnych dokumentów. Od tej reguły wyjątek stanowią:

laureaci i finaliści olimpiad, którzy składają kwestionariusz zgłoszeniowy  
będący wynikiem rejestracji, kserokopię świadectwa maturalnego 

oraz potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem kserokopię 

zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.
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Każdy kandydat dokonuje wpłaty na indywidualnie generowany numer 

konta (inny dla każdego kandydata), dostępny w zakładce „opłata rekrutacyjna” 

po zarejestrowaniu się w serwisie rekrutacyjnym, wybraniu kierunków studiów 

i zatwierdzeniu wyboru. Osoby wybierające więcej niż 1 kierunek studiów 

wnoszą opłatę odpowiednio zwielokrotnioną. 

Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku 

bankowym KUL. Informacja o przyjęciu wpłaty będzie wtedy dostępna 

w zakładce „komunikaty” na koncie rekrutacyjnym kandydata. 

Opłata nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do 

postępowania kwalifikacyjnego.

Z wniesienia opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad 

stopnia centralnego, wymienionych w „aktualnościach” serwisu rekrutacyjnego.

Matura międzynarodowa

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, grafika, 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. 
Kandydaci ci są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, o ile nie są zobowiązani 

do przystąpienia do dodatkowego sprawdzianu (na teologię, muzykologię, 

architekturę krajobrazu). Składają kwestionariusz zgłoszeniowy, będący 

wynikiem rejestracji elektronicznej oraz zaświadczenie o wyniku matury 

międzynarodowej, potwierdzone przez szkołę.

Podjęcie studiów

Kandydat przyjęty na studia w KUL musi złożyć w terminie określonym 

w decyzji o przyjęciu na studia oświadczenie o podjęciu studiów wraz 

z kompletem dokumentów, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Komplet dokumentów obejmuje:

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;

4)  kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle, z widocznym lewym 

uchem:

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 

(dotyczy kierunków: biotechnologia, ochrona środowiska, filozofia przyrody 

ożywionej, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody);

6) aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) metrykę chrztu – dotyczy chrześcijan;

7)  opinię księdza proboszcza – dotyczy kandydatów wyznania 

rzymskokatolickiego 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, wydrukowany z konta rekrutacyjnego kandydata.

W przypadku nieprzyjęcia na studia kandydat może odwołać się od 

decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej 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.

Informacja rekrutacyjna:

Dział Toku Studiów 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. 137

tel. +48 81 445 41 37, 74

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

Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych

Kandydatów niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem 

Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Można tam uzyskać informacje 

o tym, czy dana niepełnosprawność pozwoli studiować na wybranym kierunku, 

na jaką pomoc można liczyć podczas egzaminów wstępnych, jakie są warunki 

bytowe i możliwości Uczelni wspierania studentów niepełnosprawnych.

Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II, pok. C-206

tel: +48 81 445 32 03
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WYDZIAŁ TEOLOGII

MEDITERANISTYKA
Nowy kierunek studiów 

Zasady przyjęć

Mediteranistyka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
filozofia lub historia, lub geografia, lub historia sztuki, lub wiedza  
o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród 

nich, punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

MUZYKOLOGIA 
Program studiów z muzykologii łączy teorię muzyki z praktyką muzyczną, 

umożliwiając realizację specjalizacji zarówno naukowej jak i muzycznej. 

Specjalizacja naukowa obejmuje możliwość wyboru spośród: monodii liturgicznej, 

teorii i historii muzyki średniowiecza, polifonii religijnej, etnomuzykologi 

i hymnologii, instrumentologii oraz hermeneutyki muzycznej. Specjalizacja 

muzyczna realizowana jest w następujących dziedzinach: muzyk kościelny 

w zakresie dyrygentury chóralnej, muzyk kościelny w zakresie gry organowej 

oraz muzyk kościelny w zakresie wykonawstwa chorału gregoriańskiego. 

Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności przez działalność 

w zorganizowanych w ramach Instytutu Muzykologii zespołach muzycznych: 

Schola Gregoriana, Chórze „Cantores Ecclesiae” oraz Zespole Instrumentalnym. 

Stanowią oni także większą część zespołów ogólnouniwersyteckich, jak choćby 

Chór i orkiestra kameralna KUL. Szeroką działalność prowadzi także Koło 

Naukowe Studentów Muzykologii KUL organizując szereg imprez kulturalnych 

– głównie koncertów muzyki wokalno-instrumentalnej. Studia prowadzone są 

również  w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym w Kielcach.

Zasady przyjęć

Muzykologia – studia stacjonarne I stopnia
Sprawdzian umiejętności praktycznych, obejmujący:

a) część teoretyczną – składającą się z:

zasad muzyki (30% wyniku końcowego);  
literatura: Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki;

podstaw harmonii (30% wyniku końcowego);  
literatura: Kazimierz Sikorski, Harmonia;

b)  część praktyczną (20% wyniku końcowego): fortepian lub organy – 

wykonanie dwóch utworów z różnych epok: fortepian – wybrane z grupy: 

etiuda, utwór polifoniczny, część sonatiny lub sonaty, utwór dowolny; 

organy – np. utwór polifoniczny, epoki baroku oraz utwór dowolny;

c) sprawdzian predyspozycji słuchowych (20% wyniku końcowego).
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NAUKI O RODZINIE

Przedmiotem badań w Instytucie Nauk o Rodzinie jest szeroko rozumiana 

problematyka małżeństwa i rodziny ujmowana w kontekście współczesnej kultury. 

Tematy badań naukowych podejmowanych przez pracowników Instytutu 

to m.in.: duchowo-psychologiczna koncepcja systemu rodzinnego, moralne 

aspekty teologii życia (zagadnienia bioetyczne), profilaktyka i ochrona zdrowia 

w różnych grupach społecznych, rodzina we współczesnym społeczeństwie, 

relacje interpersonalne w rozwoju osobowym człowieka, relacje między 

chrześcijaństwem i kulturą, wyzwania duszpasterstwa rodzin w dynamice 

zmian społeczno-gospodarczych i obyczajowych. 

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny – uwzględniają 

aspekt filozoficzny, psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, prawny 

i teologiczny. 

Absolwenci nauk o rodzinie przygotowani są do pracy w szkolnictwie, 

ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych jako wychowawcy i opiekunowie, 

poradniach małżeńsko-rodzinnych w charakterze doradcy i konsultanta, 

w systemie sądownictwa i pracy socjalnej (mogą podjąć aplikację upoważniającą 

do pracy w charakterze kuratora sądowego i kuratora rodzinnego), placówkach 

pomocy społecznej w charakterze pracownika socjalnego, ośrodkach opieki 

paliatywnej i hospicyjnej, zakładach poprawczych i penitencjarnych.

Zasady przyjęć

Nauki o Rodzinie – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty: 

język polski,  
język obcy nowożytny,  
jeden przedmiot wybrany przez kandydata  
(obowiązkowy lub dodatkowy). 

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktowany 

jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

PRACA SOCJALNA 
Nowy kierunek studiów 

Zasady przyjęć

Praca socjalna – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył oba  
wymienione przedmioty, punktowany jest ten, z którego uzyskał 

najlepszy wynik.
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TEOLOGIA

Celem studiów teologicznych jest przede wszystkim intelektualne 

pogłębienie swojej wiary, jak również rzetelne przygotowanie się do pełnienia 

posługi w Kościele, czy to jako prezbiter, osoba konsekrowana czy świecka. 

Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga lepiej 

rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu 

chrześcijańskiego.

Poprzez studia teologiczne na KUL nabywa się gruntownej wiedzy 

teologicznej z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych 

i społecznych. 

Absolwenci, dzięki bogatej ofercie ćwiczeń i praktyk pedagogicznych, 

przygotowani są do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach 

zajmujących się podejmowaniem działań, świadczeniem usług edukacyjno-

kulturowych, oraz profilaktyką społeczną. Dzięki nabytej gruntownej wiedzy 

teologicznej łatwo odnajdą się także w innych obszarach aktywności społecznej, 

nie wyłączając polityki i biznesu.

Studenci teologii mają możliwość zdobycia w trakcie studiów specjalności 

nauczycielskiej, która daje uprawnienia do nauczania religii w szkołach, oraz 

specjalności archwistyka koscielna.

Zasady przyjęć

Teologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie 
 Konkurs świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego).  
Punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.

 Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku końcowego) w zakresie teologii  
dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna 

znajomość encyklik Jana Pawła II.

Literatura: Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla 

szkół średnich, Lublin 2006; Encykliki Jana Pawła II, t. 1-2, Kraków 2006 (lub 

inne wydania lub omówienia).

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA 
KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA 

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Administracji dotyczą m.in. 

prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej, 

procesów jej ewolucji i reformowania wskutek zmian ustrojowych, problematyki 

z zakresu wolności gospodarczej, wpływu państwa na procesy gospodarcze, 

problematyki harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii 

Europejskiej, publicznych aspektów gospodarowania zasobami naturalnymi. 

Problematyka badawcza koncentruje się również na współczesnych metodach 

zarządzania w administracji publicznej, prawie urzędniczym, zarządzaniu 

zasobami ludzkimi, standardach administrowania i prawie wykroczeń. 
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W ramach studiów dostępne są specjalizacje : administracja europejska, 

administracja finasowo-gospodarcza, administracja publiczna. Studenci 

odbywają praktykę zawodową w wojewódzkich sadach administracyjnych, 

urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast, 

urzędach skarbowych, urzędach celnych i przedsiębiorstwach. Mogą również 

odbywać praktykę za granicą w krajach uczestniczących w programie „Uczenie 

się przez całe życie” (27 krajów UE oraz Norwegia, Islandia, Lichtenstein, 

Turcja). Instytut Administracji gwarantuje także wszechstronną ofertę zajęć dla 

studentów, naukę języków obcych z możliwością przystąpienia do egzaminów 

na certyfikaty TELC, wykłady w językach obcych oraz fakultety – Centrum Prawa 

Amerykańskiego oraz Szkoła Prawa Ukraińskiego.

Studenci administracji mają możliwość prowadzenia działalności 

poprzez Koło Naukowe Studentów Administracji KUL oraz funkcjonującej 

w ramach Koła Sekcji Prawa Urzędniczego, której działalność skierowana jest 

przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów jako 

przyszłej wyspecjalizowanej kadry urzędniczej oraz przybliżenie problematyki 

zatrudnienia w administracji. 

Zasady przyjęć

Administracja – studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia 
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50%  
wyniku końcowego). W przypadku zaliczenia więcej niż jednego z nich 

punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 

PRAWO

Zagadnienia poruszane w ramach kierunku prawo to m.in. prawo: 

międzynarodowe, Unii Europejskiej, amerykańskie, porównawcze, handlowe, 

pracy i ubezpieczeń społecznych, konstytucyjne, finansowe, wyznaniowe, 

medyczne i medycyny sądowej, karne, zagadnienia historii państwa i prawa, 

filozofii prawa oraz kryminalistyki.

Instytut Prawa aktywnie angażuje się w życie społeczne regionu przez 

takie inicjatywy jak: 1) Uniwersytecka Poradnia Prawna (tzw. klinika prawa; 

w jej ramach studenci pod opieką pracowników naukowych udzielają 

bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Lublina i województwa), 2) Szkoła 

Prawa Ukraińskiego (rozwija wiedzę na temat systemu prawnego Ukrainy, jej 

rozwoju gospodarczego i kulturalnego), 3) Centrum Prawa Amerykańskiego 

(współpracujące z Chicago-Kent College of Law), 4) Ośrodek Doskonalenia 

Umiejętności Prawniczych (wzbogacający edukację prawną studentów 

i praktyków prawa w praktyczne umiejętności niezbędne do właściwego 

stosowania prawa w demokratycznym państwie). 

Absolwenci kierunku prawo mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikację: 

adwokacką, komorniczą, kuratorską, legislacyjną, notarialną, prokuratorską, 

radcowską, referendarską, rzecznikowską, sądową, podejmować pracę 

w organach administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach 

publicznych i podmiotach gospodarczych.

Zasady przyjęć

Prawo – studia stacjonarne oraz niestacjonarne jednolite magisterskie 
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50%  
wyniku końcowego). W przypadku zaliczenia więcej niż jednego z nich 

punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 
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PRAWO KANONICZNE

Do najbardziej znaczących obszarów badawczych Instytutu Prawa 

Kanonicznego należą: prawo małżeńskie, prawo sakramentów świętych, 

kościelne prawo karne i procesowe, normy ogólne prawa kanonicznego, prawo 

katolickich Kościołów wschodnich, kościelne prawo administracyjne, kościelne 

prawo publiczne, prawo konkordatowe, prawo kanonizacyjne, prawo majątkowe, 

prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. 

Ponadto Instytut posiada bogatą tradycję badań z historii prawa. Rozwinęły 

się dwa nurty z dziejów kościelnego prawa polskiego: historia nauki prawa 

kanonicznego oraz historia instytucji prawa kanonicznego w Polsce. W ramach 

Instytutu Prawa Kanonicznego zorganizowano wiele międzynarodowych 

i krajowych konferencji oraz sympozjów naukowych. Prężnie działa Koło 

Naukowe Kanonistów, pogłębiające wiedzę studentów przez organizację Dni 

Kanonistów z udziałem gości z kraju i zagranicy.

Studia z prawa kanonicznego kierowane są do osób duchownych, świeckich 

i zakonnych. Studia skutecznie przygotowują studentów do służby Kościołowi, 

narodowi i Ojczyźnie. W ramach Instytutu są prowadzone studia z prawa 

kanonicznego na studiach stacjonarnych magistersko-licencjackich oraz na 

studiach licencjacko-doktoranckich. Stopień licencjata z prawa kanonicznego 

można uzyskać zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostolskiej. Absolwenci są 

przygotowywani do podjęcia pracy jako wykładowcy prawa kanonicznego 

w Wyższych Seminariach Duchownych, piastowania urzędu oficjała sądu 

kościelnego, obrońcy węzła, promotora sprawiedliwości, sędziego i adwokata 

kościelnego, notariusza, archiwisty, oraz w poradnictwie prawnym różnych 

instytucji kościelnych i świeckich. 

Zasady przyjęć

Prawo kanoniczne – studia stacjonarne jednolite magisterskie 
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50%  
wyniku końcowego). W przypadku zaliczenia więcej niż jednego z nich 

punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 

EUROPEISTYKA 

Europeistyka to nowoczesny i przyszłościowy kierunek, którego absolwenci 

będą specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz nabędą umiejętności 

niezbędne na unijnym rynku pracy. Są to studia interdyscyplinarne, pozwalające 

rozwijać zainteresowania związane z historią i kulturą Europy, europejską 

polityką i ekonomią. Studia te rozwijają umiejętności rozumienia i analizowania 

zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących 

w UE.
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Studenci mają możliwość odbywania różnego rodzaju praktyk oraz staży 

m.in. w: Parlamencie Europejskim, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, 

jednostkach administracji rządowej i samorządowej zarządzających funduszami 

unijnymi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach 

pozarządowych. W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie 

językowe. Dla kandydatów gotowych podjąć studia europeistyczne od 

pierwszego roku po angielsku przygotowana została także oferta zrealizowania 

całego programu studiów w tym języku w ramach ścieżki European Studies.

Absolwent europeistyki jest przygotowany do pracy zawodowej 

w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, placówkach kulturalnych 

i społecznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym (instytucje Unii 

Europejskiej, organizacje międzynarodowe). Europeistyka to także fachowe 

przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

Zasady przyjęć

Europeistyka – studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia 
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia (50%  
wyniku końcowego). W przypadku zaliczenia więcej niż jednego z nich 

punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 

WYDZIAŁ FILOZOFII

FILOZOFIA TEORETYCZNA

Prowadzone w Instytucie badania łączą nowoczesny warsztat badawczy 

z integralną wizją człowieka, jego miejsca w świecie i roli w kształtowaniu 

kultury. Ich zakres to m.in.: logika i jej zastosowania w informatyce, 

naukoznawstwo, metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii, 

etyka, filozofia prawa, kultury i cywilizacji, sztuki, filozofia praw człowieka oraz 

historia filozofii (w tym współczesne dyskusje filozoficzne oraz myśl filozoficzna 

Wschodu: indyjska i chińska). 

W ramach kierunku filozofia realizowane są cztery specjalizacje: logiczno-

informatyczna, historyczna, metafizyczno-antropologiczna, społeczno-

polityczna, oraz specjalność nauczycielska, przygotowująca do nauczania filozofii 

i etyki w szkołach. Koło Filozoficzne Studentów cyklicznie organizuje konferencje, 

skupiające wybitne osobowości życia intelektualnego w kraju. Warto wśród tych 

inicjatyw wymienić: Tydzień Filozoficzny, Sympozjum Arystotelesowskie, czy 

kabaret filozoficzny Eutrapelia.

Absolwenci filozofii posiadają umiejętności krytycznego i analitycznego 

myślenia oraz prowadzenia dyskusji. Studia te dają cenioną przez pracodawców 

kreatywność, elastyczność, umiejętność znajdowania rozwiązań trudnych 

problemów. Absolwenci są cenionymi pracownikami instytucji naukowych, 

oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, a także wydawnictw oraz szkół 

jako nauczyciele etyki i filozofii.
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Zasady przyjęć

Filozofia teoretyczna  – studia stacjonarne I stopnia 
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają 

ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

Kandydaci nie spełniający tego kryterium biorą udział w konkursie 

świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).  
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktowany 

jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

FILOZOFIA PRZYRODY 

Filozofia przyrody to kierunek wyjątkowy w skali całego kraju, a KUL 

jest jedynym miejscem, w którym z takim rozmachem realizowany jest 

interesujący i bardzo ambitny program dydaktyczny. Integruje on i interpretuje 

w perspektywie filozoficznej najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych 

(biologii, fizyki i kosmologii). Takiemu ujęciu sprzyja ponad pięćdziesięcioletnia 

tradycja uprawiania filozofii przyrody na KUL oraz znakomicie przygotowana 

i interdyscyplinarnie wykształcona kadra.

Studia z filozofii przyrody realizowane są w ramach dwóch specjalności: 

filozofii przyrody ożywionej i filozofii przyrody nieożywionej. Dodatkowo, można 

nabyć kwalifikacje do nauczania filozofii i etyki oraz przyrody. Systematyczne 

śledzenie osiągnięć nauki oraz podejmowanie problemów, które daleko 

wykraczają poza właściwą jej dziedzinę, staje się dziś konieczne. Naprzeciw 

temu zapotrzebowaniu wychodzi właśnie filozofia przyrody.

W centrum zainteresowań znajduje się najnowsza wiedza przyrodnicza 

z zakresu: a) biofilozofii – filozofii przyrody ożywionej: astrobiologia, geneza 

i ewolucja życia, biologia molekularna, ontogeneza, biologiczne podstawy 

procesów poznawczych, mechanizmy oddziaływania czynników środowiskowych 

na układy żywe; b) kosmofilozofii – filozofii przyrody nieożywionej: struktura 

materii i współczesna kosmologia traktująca kosmos jako dynamiczny układ 

o możliwie największych rozmiarach przestrzennych i czasowych; oraz uwikłanie 

tej wiedzy w kontekst światopoglądowy i religijny.

Prócz treści czysto przyrodniczych uwaga zwracana jest również na samo 

poznanie naukowe, jego metody, cele i zakres. Dlatego dużo uwagi poświęca 

się filozofii nauk przyrodniczych, w szczególności filozofii fizyki, filozofii biologii 

i filozofii kosmologii, aksjologii nauki, a także kwestiom bioetycznym.

Zorientowanie filozofii na ścisły kontakt z naukami przyrodniczymi jest 

doskonałą okazją do podejmowania problemów filozoficznych, ujawniających 

się nie tylko w podstawach tych nauk, lecz także w związku z ich wynikami 

oraz zastosowaniami praktycznymi nauki. Ukończenie studiów w Instytucie 

Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL daje pełne wykształcenie z zakresu 

dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych, jak 

również – w zależności od specjalizacji - pogłębioną orientację w problematyce 

dotyczącej: powstania Wszechświata, życia i człowieka, ich przemian w czasie 

oraz przestrzeni lub struktury i powiązań zachodzących pomiędzy naukami 

przyrodniczymi, technologią oraz stanem środowiska.
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Zasady przyjęć

Filozofia przyrody ożywionej i nieożywionej – studia stacjonarne I stopnia 
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają 

ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

Kandydaci nie spełniający tego kryterium biorą udział w konkursie 

świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).  
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktowany 

jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

KULTUROZNAWSTWO

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa dotyczą: 

teorii kultury, religii i sztuki; różnych typów cywilizacji, współżycia kultur, źródeł 

i tożsamości kultury europejskiej, technologii audiowizualnych, społecznej 

ochrony użytkowników Internetu, wielkich religii współczesnego świata i ich 

wpływu na światową kulturę i dzieje.

W ramach studiów na kierunku kulturoznawstwo realizowane są dwie 

specjalności: 1) wiedza o sztuce, 2) nauka o religiach (religiologia). Realizowana 

jest także specjalizacja: przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu 

„wiedza o kulturze” lub przedmiotu „filozofia”. Przy kierunku intensywnie działa 

Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, którego członkowie organizują 

dyskusje, sympozja, wystawy, warsztaty oraz wyjazdy naukowe. 

Absolwenci kulturoznawstwa są przygotowani do pracy w mediach, 

muzeach, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, 

jednostkach kulturalno-oświatowych (np. domy kultury), wydziałach 

kultury urzędów administracji państwowej, w biurach informacji kulturalnej 

i turystycznej. Mogą być moderatorami czy animatorami kultury i sztuki, 

przewodnikami wycieczek, organizatorami wystaw.

Zasady przyjęć

Kulturoznawstwo – studia stacjonarne I stopnia
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają 

ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

Kandydaci nie spełniający tego kryterium biorą udział w konkursie 

świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).  
Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktowany 

jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
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PRZYRODOZNAWSTWO 
I FILOZOFIA PRZYRODY

Nowy kierunek studiów

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody jest nowym i unikatowym w skali 

Polski dwustopniowym kierunkiem studiów, realizowanym w Instytucie Filozofii 

Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL. Głównym celem kierunku jest kształcenie 

przyrodników i zarazem filozofów, którzy mogą zdobyć ogólną wiedzę 

o podstawach nauk przyrodniczych oraz w zakresie problematyki stanowiącej 

fundament wykształcenia filozoficznego. Interdyscyplinarny charakter studiów 

wyznaczony jest przez integrację wiedzy przyrodniczej i wiedzy filozoficznej 

w spójny program „nie-szufladkowego” porządkowania wiedzy naukowej.

Problematyka podejmowana podczas studiów obejmuje między innymi 

zagadnienia: powstania, struktury i ewolucji Wszechświata; genezy i ewolucji 

życia; powstania gatunku Homo sapiens; natury i mechanizmów poznania 

a także kontekstów filozoficznych (np. etycznych), społecznych i religijnych 

poznania naukowego. Do studiowania takiego spektrum problemów 

przygotowuje interdyscyplinarny zespół, składający się z biologów, fizyków, 

chemików i filozofów. 

W ramach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) funkcjonują 

dwie specjalności: Nauki o życiu oraz Nauki o Ziemi i Wszechświecie, które 

na poziomie studiów II stopnia (studia magisterskie) są kontynuowane jako 

specjalności: Filozofia przyrody ożywionej i Filozofia przyrody nieożywionej. 

Absolwenci Przyrodoznawstwa i filozofii przyrody są przygotowani do podjęcia 

studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), pracy badawczej w zakresie filozofii 

przyrody i przyrodoznawstwa oraz pracy w zawodzie nauczyciela przyrody 

i/lub filozofii (po ukończeniu specjalności nauczycielskich). Szeroki zakres 

i charakter posiadanej wiedzy pozwala również na łatwe przekwalifikowanie się 

w zależności od wymagań rynku pracy.

Zasady przyjęć

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody – studia stacjonarne I stopnia
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają 

ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Kandydaci nie spełniający tego kryterium biorą udział w konkursie 

świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub  
dodatkowy). Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot 

wybrany, punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

RETORYKA STOSOWANA
Nowy kierunek studiów

Studia z retoryki stosowanej mają charakter interdyscyplinarny i na 

nowo odkrywają praktyczne znaczenie umiejętności, które budują podstawy 

uniwersalnego wykształcenia na bazie zasad klasycznego trivium (retoryki, 

gramatyki, logiki). 

Kierunek retoryka stosowana przygotowuje specjalistów w zakresie 

społecznego dyskursu, w różnych jego formach, w tym dla potrzeb polityki 

i gospodarki. Wskazuje on główne dziedziny zastosowań retoryki na tle różnych 

obszarów kultury i życia społecznego, odkrywa metody funkcjonowania retoryki 

w wiodących kulturowo obszarach komunikacji (przemówienia, prezentacje, 

promocje, krytyka i analiza, reklama, public relations).

Studenci tego kierunku nabywają umiejętności: skutecznego przekonywania, 

poprawnej argumentacji i rozumowania, pięknego i poprawnego mówienia, 

kompozycji i stylistyki tekstów pisanych i mówionych, używania środków 

retorycznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych, mówienia i pisania 
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zgodnego z regułami kultury języka, interpretacji i analizy tekstów oraz ich 

publicznego wygłaszania, dyskusji i negocjacji, prowadzenia debat i dyskusji, 

rozpoznawania chwytów erystycznych i sofistycznych w wypowiedziach, 

kształtowania eleganckiego wizerunku osobowego, operowania głosem, 

stosowania zasad etykiety w konwersacjach i wystąpieniach (w tym zasad 

związanych ubiorem), operowania gestem i mimiką.

Studia na kierunku „retoryka stosowana” dostarczają znajomości 

teoretycznych reguł i praktycznych umiejętności każdemu, kto chce funkcjonować 

w społeczeństwie zdominowanym współcześnie przez kulturę perswazji słowno-

wizualnej. Kierunek ten kształci ekspertów i analityków w zakresie perswazji 

komunikacyjnej, uczy reguł pracy negocjatorów, mediatorów, organizatorów 

debat i dyskusji, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów 

komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, mediatorów, 

terapeutów, sprawozdawców, rzeczników prasowych, organizatorów konferencji, 

widowisk publicznych i medialnych, specjalistów do spraw kształtowania 

wizerunku osobowego i instytucji, specjalistów do spraw kształtowania dyskursu 

społecznego i zawodowego. 

Zasady przyjęć

Retoryka stosowana - studia stacjonarne I stopnia
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają 

ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności.

Kandydaci nie spełniający tego kryterium biorą udział w konkursie 

świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub  
dodatkowy). Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot 

wybrany, punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

FILOLOGIA ANGIELSKA

Badania naukowe w Instytucie Filologii Angielskiej prowadzone są z zakresu: 

kulturoznawstwa i literatury angielskiej, amerykańskiej, walijskiej, irlandzkiej, 

językoznawstwa współczesnego (zarówno języka angielskiego, walijskiego, 

irlandzkiego jak i niderlandzkiego) oraz językoznawstwa historycznego (język 

staroangielski, średnioangielski oraz staro irlandzki). 

Studenci dokonują wyboru specjalizacji: literaturoznawczej (dzieli 

się ona na angielską, amerykańską i anglo-celtycką) lub językoznawczej 

(w jej ramach istnieje możliwość uczestniczenia w seminariach z fonologii, 

morfologii i składni). Dodatkowo, literaturoznawcy mogą wybrać seminarium 

z kulturoznawstwa, a językoznawcy z metodyki nauczania języka angielskiego. 

Można również realizować specjalizację pedagogiczną lub dwa rodzaje 

specjalizacji translatologicznych: a) instytutową, kładącą nacisk na wszechstronny 
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warsztat tłumacza: kabinowe, konsekutywne, symultaniczne, pisemne oraz 

audiodeskrypcja i b) międzywydziałowe – głównie literackie. Wyjątkowy dla 

anglistyki na KUL jest program „Angielski dla niewidomych”. W jego ramach 

studenci otrzymują przygotowanie do pracy z niewidomymi uczniami przez 

naukę brajla, grafikę dotykową, adaptacje podręczników i poznawanie sposobów 

wspierania niewidomych uczniów w nauczaniu integracyjnym.

Absolwenci filologii angielskiej charakteryzują się szerokim wykształceniem 

humanistycznym i doskonałą znajomością języka angielskiego. Są przygotowani 

do pracy w zawodzie anglisty, a dzięki uzyskanym specjalizacjom mogą 

prowadzić dalszą pracę naukową jak też każdą inną, w której ceni się znajomość 

języków i samodzielne kreatywne myślenie. 

Zasady przyjęć

Filologia angielska – studia stacjonarne I stopnia 
oraz niestacjonarne I stopnia 

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany język angielski. Kryterium  
pomocnicze przy równej liczbie punktów stanowią wyniki egzaminu 

maturalnego z języka polskiego.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Instytut Filologii Germańskiej prowadzi badania naukowe oraz 

kształci studentów w czterech głównych kierunkach: literaturoznawstwa, 

kulturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki. Wszystkie przedmioty 

kierunkowe prowadzone są w języku niemieckim, czego efektem jest doskonała 

znajomość języka po ukończeniu studiów, zbliżona do poziomu znajomości 

języka ojczystego, a także rozległa wiedza w zakresie kultury, historii i literatury 

Niemiec, Szwajcarii i Austrii. 

W trakcie studiów studenci mają możliwość uzyskania specjalności 

nauczycielskiej lub translatologicznej. Studia mogą być także podejmowane 

przez osoby niewidome w ramach projektu „Germanistyka dla niewidomych”, 

zapewniającego materiały dydaktyczne w języku brajlowskim oraz możliwość 

korzystania ze specjalistycznych pracowni.

Kształcenie na studiach odbywa się na pięciu płaszczyznach: 

intensywne kształcenie językowe, którego efektem jest opanowanie języka 

niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego; kształcenie 

literaturoznawcze, umożliwiające uzyskanie rozległej wiedzy w zakresie 

literatury niemieckojęzycznej; kształcenie językoznawcze, umożliwiające 

uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat języka niemieckiego i głównych 

kierunków w językoznawstwie; kształcenie kulturoznawcze, umożliwiające 

zdobycie rozległej wiedzy na temat historii i kultury Niemiec, Szwajcarii i Austrii; 

kształcenie glottodydaktyczne, przybliżające wiedzę o nauce języka i metodach 

nauczania.

Zasady przyjęć

Filologia germańska – studia 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.

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język niemiecki (70% wyniku końcowego); 
język polski (30 % wyniku końcowego). 
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FILOLOGIA KLASYCZNA

W Instytucie Filologii Klasycznej prowadzone są badania nad językiem 

i literaturą grecką, literaturą rzymską, jak również nad całą kulturą materialną 

i duchową stanowiącą środowisko i zaplecze tych dwóch literatur. W kręgu 

zainteresowań badawczych pracowników Instytutu znajduje się także 

piśmiennictwo i kultura wczesnochrześcijańska, a także twórczość polskich 

i węgierskich pisarzy tworzących w języku łacińskim. 

Studenci zyskują znajomość obu języków klasycznych: greki i łaciny, co 

umożliwia im samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich. 

Zdobywają podstawową wiedzę w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej 

Grecji i Rzymu. Mają także możliwość uzyskania specjalizacji nauczycielskiej 

w zakresie filologii klasycznej. 

Absolwenci filologii klasycznej posiadają ogólną wiedzę dotyczącą 

literaturoznawstwa oraz językoznawstwa ogólnego i starożytnego (grecko-

rzymskiego), a także historii i kultury starożytnej Grecji, Rzymu i starożytnego 

Wschodu. Przygotowani są do podejmowania prac badawczych i analitycznych 

o charakterze naukowym i popularnonaukowym w zakresie filologii klasycznej, 

do pracy w zawodzie nauczyciela języka łacińskiego i greckiego oraz historii 

starożytnej, jak również do wykonywania zawodu wydawcy, archiwisty 

i bibliotekarza oraz tłumacza.

Zasady przyjęć

Filologia klasyczna – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny. 
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński 

i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

FILOLOGIA HISZPAŃSKA
Nowy kierunek studiów

Zasady przyjęć

Filologia hiszpańska – studia stacjonarne I stopnia
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie 

maturalnym języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski (50% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (50 % wyniku końcowego). 

FILOLOGIA NIDERLANDZKA

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego na KUL powstała przy wsparciu 

Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) i Katolickiego Uniwersytetu 

w Nijmegen (Holandia). Jej celem jest nauczanie języka niderlandzkiego, 

organizowanie odczytów i wykładów na temat kultury i literatury niderlandzkiej, 

gromadzenie księgozbioru naukowego i dydaktycznego. Działalność ta jest 

wspierana przez Unię Języka Niderlandzkiego i prowincję Gelderland w Holandii, 

która ufundowała m.in. nowoczesne komputerowe laboratorium językowe.

Zajęcia na kierunku filologia niderlandzka prowadzą profesorowie 

z Uniwersytetu w Leuven oraz pracownicy katedry, Belgowie i Polacy. 

Studenci kierunku mogą korzystać ze stypendiów w Belgii i Holandii, 

kontaktów katedry z firmami i międzynarodowymi korporacjami (możliwość 

odbycia stażu i znalezienia pracy po studiach), możliwość zdobycia certyfikatu 

NTL (Unii Języka Niderlandzkiego). Dostępna jest także specjalizacja: język 

niderlandzki komunikacji zawodowej.
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Zasady przyjęć

Filologia niderlandzka – studia stacjonarne I stopnia
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie 

maturalnym języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i języka polskiego 

na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język angielski (70% wyniku końcowego); 
język polski (30 % wyniku końcowego). 

FILOLOGIA POLSKA

Instytut Filologii Polskiej prowadzi szerokie badania z zakresu: literatury 

porównawczej, translantoryki, historii literatury, krytyki literackiej, 

językoznawstwa, funkcjonowania i historii języka polskiego, dialektów polskich, 

historycznych i współczesnych przemian systemu języka polskiego w kraju 

i za granicą, glottodydaktyki, dramatu i teatru europejskiego oraz polskiego, 

tekstologii i edytorstwa.

Instytut oferuje studentom następujące specjalizacje: pedagogiczną, 

teatrologiczną, edytorską, krytyki literackiej, glottodydaktyczną 

i translatologiczną.

Studenci filologii polskiej intensywnie działają w wielu organizacjach 

studenckich, m.in. w:. Kole Edytorów (zrzeszającego wszystkich miłośników 

literatury, działalność w nim jest szansą na doskonalenie umiejętności 

redakcyjnych i zgłębianie tajników edytorstwa przez wydawanie dwóch pism: 

Biuletynu „Kwadratura Koła” – pisma o charakterze literacko-kulturalnym, oraz 

„Ofensyw” – międzyuczelnianego pisma kulturalno-społecznego) czy też Kole 

Krytyków Literackich (organizującego dyskusje i warsztaty dotyczące krytyki 

literackiej i jej współczesnych problemów w Polsce).

Absolwenci filologii polskiej mogą wykonywać zawód nauczyciela, 

podejmować pracę w instytucjach kultury, teatrach, bibliotekach, 

wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu. Są to 

ludzie aktywnie uczestniczący w polskim życiu literackim i naukowym, pracujący 

w szkolnictwie wszystkich szczebli w kraju i za granicą.

Zasady przyjęć

Filologia polska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski (60% wyniku końcowego); 
dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, wiedza  
o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język 

łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny; jeżeli kandydat zaliczył 

więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są 

te, z których uzyskał najlepsze wyniki (każdy przedmiot po 20% wyniku 

końcowego).

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Badania naukowe w Instytucie Filologii Romańskiej skoncentrowane są 

wokół czterech problemów ogólnych: tendencje i wyzwania w nowożytnej 

literaturze romańskiej; problemy kontrastywne z zakresu współczesnej składni 

i semantyki języków romańskich oraz języka polskiego; psycholingwistyka; 

językoznawstwo stosowane.

Studia z filologii romańskiej oferują intensywne kształcenie językowe, 

którego efektem jest opanowanie języka francuskiego na poziomie zbliżonym 

do języka ojczystego. Ponadto studenci mogą uczyć się drugiego wybranego 

języka romańskiego: hiszpańskiego lub włoskiego. 

W ramach filologii romańskiej zorganizowanie są dwie specjalizacje 

zawodowe: pedagogiczna (niezbędna do wykonywania zawodu nauczyciela 

języka francuskiego) lub specjalizacja język francuski ekonomii i finansów (Le 
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français des affaires; realizowana jest ona we współpracy z partnerem francuskim 

Ecole des Etablières w La Roche-sur-Yon, Wandea, Francja).

Przy Instytucie istnieje akredytowane Centrum Egzaminów Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Paryżu, upoważniające do przeprowadzania w KUL 

certyfikowanych egzaminów w zakresie zawodowych kompetencji w języku 

francuskim (hotelarstwo i turystyka, sekretariat zawodowy).

Zasady przyjęć

Filologia romańska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany język francuski.

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA 

Badania naukowe w Instytucie Filologii Słowiańskiej obejmują m.in.: historię 

oraz kulturę krajów i narodów wschodniosłowiańskich, problematykę religijną 

w literaturach wschodniosłowiańskich, zagadnienia literatury emigracyjnej 

Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, a także teoretyczne i praktyczne problemy 

przekładu oraz badania lingwistyczne nad językami wschodniosłowiańskimi 

i problematykę nauczania tych języków jako obcych.

W ramach studiów dostępne są dwie specjalności: 1) język rosyjski lub 2) 

język ukraiński oraz następujące specjalizacje: pedagogiczna i język rosyjski/

ukraiński w komunikacji biznesowej (w trakcie studiów I stopnia) oraz 

tłumaczeniowa i pedagogiczna (w trakcie studiów II stopnia).

Przy Instytucie działa Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej, które 

organizuje: spotkania z przedstawicielami środowiska kultury i biznesu, pokazy 

filmów rosyjskich i ukraińskich, wyjazdy do krajów Wschodniosłowiańskich, jak 

również wystąpienia naukowe i pokazy multimedialne. 

Absolwenci filologii słowiańskiej KUL posiadają wiedzę z zakresu historii 

literatury rosyjskiej lub ukraińskiej oraz kultury wschodniosłowiańskiego 

obszaru językowego. Znajdują zatrudnienie w charakterze tłumaczy, 

nauczycieli i lektorów, pracowników instytucji turystycznych oraz biznesowych 

współpracujących z krajami Europy Wschodniej, w placówkach obsługi 

ruchu granicznego (urzędy celne czy straż graniczna). Mogą także pracować 

w redakcjach, instytucjach kultury, fundacjach i lokalnych samorządach, 

zwłaszcza na wschodnich obszarach przygranicznych.

Zasady przyjęć

Filologia słowiańska – rosyjska lub ukraińska 
– studia stacjonarne I stopnia

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski (30% wyniku końcowego);  
język obcy nowożytny; jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce  
nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik 

(70% wyniku końcowego).
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HISTORIA

Studia historyczne w KUL mają już ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycję. 

Wykładali tu uczeni tej miary, co m.in. Stanisław Smolka, Mieczysław Żywczyński, 

Jerzy Kłoczowski, Tomasz Strzembosz czy Władysław Bartoszewski.

Zainteresowania badawcze pracowników Instytutu Historii to m.in.: 

historia religii, obrzędy, rytuały i teatr w świecie starożytnym, dzieje 

chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego, historia szkolnictwa, historia dyplomacji 

w epoce nowożytnej, historia polityczna, społeczna i gospodarcza, historia 

historiografii, chronologia, geografia historyczna, militarystyka i heraldyka. 

Ważnym nurtem badawczym są studia nad dziejami Europy Wschodniej i nad 

dwudziestowiecznymi totalitaryzmami.

W czasie studiów można dokonać wyboru jednej ze specjalizacji zawodowych 

spośród: archiwalnej, pedagogicznej, wiedzy o polityce, medioeuropeistyki oraz 

geoinformacji. Studenci historii uczą się analizy różnych przekazów z przeszłości, 

wykorzystywania w badaniach najnowszych zdobyczy technologii. Działają 

także w Kole Naukowym Historyków Studentów, jednym z najaktywniejszych 

kół naukowych w kraju, uczestnicząc w organizowaniu konferencji naukowych, 

wycieczek historycznych, spotkań z wybitnymi historykami z kraju i zagranicy. 

Koło Naukowe wydaje własny rocznik, „Ibidem”, na łamach którego ambitni 

studenci publikują rozprawy naukowe. 

Absolwent historii uzyskuje: gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie 

i interpretację procesów historycznych, przygotowanie do badań historycznych, 

umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną kartografią oraz analizą 

geoinformacyjną (specjalizacja geoinformacyjna), przygotowanie do pracy 

w zbiorach kartograficznych bibliotek i instytucji naukowych, sektorze ochrony 

środowiska, turystyce, ośrodkach i instytucjach przetwarzania informacji, 

administracji państwowej, przygotowanie do wykonywania pracy w archiwach 

(specjalność archiwalna), szkołach (specjalności nauczycielska), wydawnictwach. 

Jest też przygotowany do dalszej pracy naukowej. 

Zasady przyjęć

Historia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia (58% wyniku końcowego); 
język polski (18% wyniku końcowego). 
Do wyników z historii i języka polskiego mogą być doliczone – jako 

nieobowiązkowe – wyniki z dwóch spośród wymienionych przedmiotów 

(po 12% wyniku końcowego): język łaciński i kultura antyczna; język obcy 

nowożytny; historia sztuki; geografia; wiedza o społeczeństwie, filozofia. Jeżeli 

kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród nich punktowane są te, z których 

uzyskał najlepsze wyniki.
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HISTORIA SZTUKI

Studia z historii sztuki przeznaczone są dla osób, które chcą dogłębnie 

poznać i zrozumieć wyjątkowe zjawiska w historii ludzkości, które zwykło się 

nazywać sztuką; dla tych, których frapują i poruszają problemy estetyczne 

oraz intrygują zawarte w dziełach sztuki przesłania, zagadki i symbole; których 

ciekawią sami twórcy dzieł, ich życie i niebanalne osobowości.

Studia z historii sztuki obejmują: dzieje sztuki polskiej i europejskiej 

w perspektywie historii powszechnej; konserwację zabytków; prawną ochronę 

dóbr kultury; zarządzanie instytucjami kultury; zagadnienia krytyki artystycznej; 

funkcjonowanie sztuki w świecie nowoczesnych mediów; dzieje teorii sztuki 

i piękna; historię muzealnictwa; nowoczesne metody opracowania obrazów oraz 

elementy współczesnej kultury wizualnej. Studenci zdobywają umiejętności 

praktyczne dzięki objazdom naukowym, praktykom inwentaryzacyjnym 

i muzealnym oraz działalności trzech pracowni: Pracowni Zbiorów Muzealnych, 

posiadającej cenne zbiory malarstwa, rzeźby i sztuk dekoracyjnych; Pracowni 

Dokumentacji Fotograficznej, prowadzącej kursy tradycyjnej fotografii, 

nastawionej na dokumentację dzieł sztuki; Pracownię Chrześcijańskiej Ikonografii 

Porównawczej, która oferuje zajęcia z technik wizualnych.

Studentom proponowane są dwie specjalizacje: „pedagogiczna”, która 

przygotowuje do dydaktycznej pracy z dziećmi i młodzieżą, a dodatkowo 

obejmuje również zajęcia z języka migowego; „ochrona zabytków 

i muzealnictwo”, która przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, takich jak 

muzea państwowe i kościelne, galerie sztuki, ośrodki dokumentacji zabytków, 

biura konserwatorskie.

Studenci mają również możliwość wyjazdu stypendialnego do zagranicznych 

ośrodków akademickich, np. do Słowacji, Włoch, Francji, oraz uczestniczenia 

w programie MOST. Mogą również swobodnie rozwijać swoje pasje badawcze 

i artystyczne poprzez działalność w Kole Naukowym, obejmującą wyjazdy 

do muzeów polskich i zagranicznych, czy też udział w przedsięwzięciach 

renowacji zabytków Lubelszczyzny. Studencka Galeria 1 im. Bolesława Słomki 

współpracuje z wieloma artystami, przygotowując wystawy pokazujące nowe 

nurty sztuki współczesnej. 

Celem studiów na kierunku historia sztuki jest nie tylko zdobycie 

wszechstronnej wiedzy historycznej, lecz także ukształtowanie sylwetki 

badacza sztuki - humanisty, wrażliwego obserwatora i uczestnika świata form 

artystycznych, uważnego interpretatora związków sztuki z wieloma dziedzinami 

życia.

Zasady przyjęć

Historia sztuki – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia sztuki (50% wyniku końcowego); 
język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przygotowuje do 

twórczego działania w nowoczesnym społeczeństwie informacji i komunikacji. 

Program zajęć wyposaża studentów w wiedzę o procesach komunikacji 

społecznej oraz rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów. 

W ramach studiów dostępne są specjalności: 1) Nowe Media – Prasa 

– Edytorstwo (media jako środek komunikacji społecznej, dziennikarstwo 

prasowe i internetowe, edytorstwo), 2) Media audiowizualne: Radio – 

Telewizja – Film (radio, film i telewizja środkiem komunikacji społecznej, 

praca prezentera radiowego i telewizyjnego, scenariusz filmowy i telewizyjny, 

film dokumentalny), 3) Public Relations – Opinia publiczna – Polityka (rola 

PR w nowoczesnym społeczeństwie, strategie i narzędzia PR, język reklamy, 

kampanie społeczne i polityczne, sztuka dialogu, negocjacji i publicznego 

występowania), 4) Komunikacja Międzykulturowa – Media – Edukacja 

Medialna (społeczeństwo informacji i komunikacji, propaganda, manipulacja, 

techniki wywierania wpływu w nowoczesnym społeczeństwie, mit i stereotyp 

w kulturze popularnej).

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy jako dziennikarze w różnych 

mediach, specjaliści od Public Relations, reklamy, promocji, rzecznicy prasowi, 

jako specjaliści od komunikacji społecznej wewnątrz instytucji i komunikacji 

instytucji z otoczeniem.

Zasady przyjęć

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
filozofia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka. Jeżeli  
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, 

z którego uzyskał najlepszy wynik.

EKONOMIA

W ramach studiów na kierunku ekonomia dostępne są dwie specjalizacje: 

finanse komercyjne i publiczne oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.

Intensywnie działa Koło Naukowe Studentów Ekonomii przez: organizację 

cyklicznych konferencji naukowych oraz szkoleń, współpracę z międzynarodową 

organizacją studencką AIESEC, organizację spotkań z przedstawicielami świata 

polityki oraz biznesu.



25

Proces dydaktyczny i program studiów jest podporządkowany kształtowaniu 

sylwetki absolwenta, który: nabywa wiedzę i wykształcenie humanistyczne 

i kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem swojego kraju 

oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych 

współczesnej Polski i świata; posiada podstawową wiedzę z zakresu współczesnej 

ekonomii, zarówno o treści powszechnie uznanej (basic economics), jak 

i będącej ciągle jeszcze przedmiotem teorii alternatywnych; jest przygotowany 

do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów, będąc jednocześnie 

wyposażony w podstawowe narzędzia metodologiczne i techniki operacyjne; ma 

podstawowe umiejętności posługiwania się technikami ilościowymi (statystyka, 

ekonometria, prognozowanie, ocena efektywności projektów).

Zasady przyjęć

Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Kryterium pomocnicze 

przy równej liczbie punktów stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka 

polskiego i języka obcego nowożytnego.

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. 

PEDAGOGIKA

W ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku pedagogika 

oferowane są następujące cykle specjalizacyjne: I: Edukacja medialna 

i animacja religijno-społeczna; II: Pedagogika szkolna; III: Pedagogika  rodziny 

z poradnictwem pedagogicznym; IV: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

i resocjalizacji; V: Psychopedagogika specjalna z logopedią; VI: Animacja kultury 

z arteterapią.

Realizowane w toku studiów programy uwzględniają: podstawy 

wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa, opiekę społeczną, badania 

nad rodziną, szkołą, grupami rówieśniczymi, pedagogikę personalistyczną 

i pedagogikę chrześcijańską, środki komunikowania się osób niesłyszących 

(fonogesty, język migowy), badania z zakresu resocjalizacji, zdrowia, profilaktyki 

i edukacji medialnej, problemy rozwojowe oraz społeczne i ich wpływ na 

wychowanie.

Ciekawą ofertą dla studentów jest możliwość studiowania za pomocą 

metody e-learning (nauczanie przez internet). W czasie studiów na każdym 

poziomie realizowane są różnorodne praktyki zawodowe i warsztaty. Działa 

też Koło Naukowe Studentów, które organizuje „Dni Pedagoga” oraz włącza 

się w liczne akcje społeczne. Studia na Pedagogice przygotowują przyszłych 

wykładowców i nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodzinnych i opiekuńczych, 

specjalistów z kompetencjami społeczno-wychowawczymi, psychopedagogów 

specjalnych, wychowawców, animatorów kultury i animatorów społeczno-

religijnych.

Zasady przyjęć

Pedagogika – studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia 
z zastosowaniem metody e-learningu 

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski (60% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego); 
wymagany przedmiot do wyboru spośród: biologii, filozofii, geografii,  
historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). 

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, 

z którego uzyskał najlepszy wynik.
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POLITOLOGIA

Program studiów politologicznych na KUL zawiera dwie specjalności: 

1) demokracja lokalna i samorząd terytorialny, 2) integracja europejska. W ramach 

studiów studenci mogą odbywać ciekawe praktyki studenckie w instytucjach 

administracji publicznej, biurach poselskich, placówkach dyplomatycznych 

i konsularnych, redakcjach mediów, stowarzyszeniach i fundacjach itp., mają 

dostęp do nauki języków obcych i stypendiów zagranicznych, mogą rozwijać 

własne zainteresowania dzięki możliwości wyboru zajęć dodatkowych.

Absolwent politologii będzie rozumiał zjawiska i procesy polityczno-

administracyjne zachodzące w skali globalnej, europejskiej, państwowej, 

regionalnej i lokalnej. Posiądzie umiejętności: przeprowadzania analizy zależności 

między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek 

ludzkich, historycznych uwarunkowań oraz współczesnych mechanizmów 

działania systemów politycznych; pracy zespołowej; kierowania zespołami 

ludzkimi; komunikacji z otoczeniem; zbierania, przetwarzania i przekazywania 

informacji. Zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystywać w pracy zawodowej 

i życiu z zachowaniem zasad etycznych. 

Po ukończeniu studiów I stopnia jest możliwość kontynuowania edukacji 

na studiach II stopnia. Po ich ukończeniu absolwent będzie posiadać rozszerzoną 

wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie 

dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. 

Absolwenci politologii mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji 

publicznej, instytucjach związanych z czynnym uprawianiem polityki (partie 

polityczne, biura poselskie i senatorskie), mediach i w szkolnictwie.

Zasady przyjęć

Politologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: filozofia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli 

kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego 

uzyskał najlepszy wynik. Przy równej liczbie punktów kryterium pomocniczym 

są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego 

nowożytnego.

PSYCHOLOGIA

Tematyka studiów psychologicznych obejmuje: psychologię kliniczną, 

neuropsychologię, psychologię sądową, psychologię wychowawczą i rodziny, 

psychologię społeczną i religii, psychologię organizacji i zarządzania, 

psychoprofilaktykę. W ramach studiów studenci mogą realizować trzy 

specjalności: 1) Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii; 

2) Psychologia edukacji, twórczości, rodziny i rehabilitacji (przygotowanie 

pedagogiczne); 3) Psychologia marketingu, zarządzania i środowiska.

Po IV roku studiów student obowiązany jest do odbycia 160 godzin praktyk 

psychologicznych i 150 godzin pedagogicznych, praktyki te są obowiązkowe tylko 
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dla studentów realizujących ścieżkę specjalizacji drugiej. Miejsce praktyki jest 

zgodne z zainteresowaniem studenta (służba zdrowia, poradnie pedagogiczno-

psychologiczne, szkoły, wojsko, policja, więziennictwo, banki).

W Instytucie Psychologii funkcjonują następujące organizacje studenckie: 

Koło Naukowe Studentów Psychologii w ramach, którego prowadzone są 

następujące sekcje: Neuro-kognitywistyczna, Psychologii Sądowej, Arteterapii, 

Sportowa, Kliniczna; Koło Naukowe Studentów Psychologii Zarządzania 

i Marketingu; Samorząd Studentów Instytutu Psychologii; Wolontariat 

Studencki.

Absolwent studiów psychologicznych w KUL zdobywa wiedzę z zakresu 

poradnictwa psychologicznego, umiejętności profesjonalnego komunikowania 

się oraz zasad prowadzenia psychoterapii; posiada umiejętności w zakresie 

posługiwania się metodami diagnostycznymi i opracowywania wszechstronnych 

psychologicznych diagnoz; jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych 

działach psychologii stosowanej (służba zdrowia, szkolnictwo, sądownictwo, 

ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, wojsko i policja, działy marketingu 

i reklamy, duszpasterstwo, media), jak również w placówkach naukowych 

i naukowo-dydaktycznych.

Zasady przyjęć

Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski (40% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego); 
biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka (30% wyniku końcowego).  
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, 

z którego uzyskał najlepszy wynik.

Psychologia – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski (60% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (40% wyniku końcowego). 

SOCJOLOGIA

Studia z socjologii zawierają w swoim programie dyscypliny m.in. z zakresu 

makro i mikrosocjologii, socjologii rodziny, wychowania, kultury, religii, 

moralności, pracy i przemysłu, życia publicznego, władzy i nowych ruchów 

społecznych, migracji ludzkich i grup etnicznych, Internetu, socjologii wiedzy 

i edukacji, opinii publicznej i rynku, katolickiej nauki społecznej, socjologii 

prawa, praw człowieka oraz filozofii społecznej. 

Dostępne dla studentów specjalności to: 1) socjologia życia publicznego, 

2) socjologia gospodarki i Internetu, 3) praca socjalna, 4) badania rynku 

i opinii. Odbywają oni liczne praktyki, pogłębiają wiedzę z dziedziny socjologii 

przez organizowanie konferencji i dyskusji na tematy społeczne oraz w ramach 

organizowanych corocznie „Dni Społecznych”.

Studia te dostarczają wiedzy socjologicznej przygotowując do pracy 

specjalistów od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy, ekspertów od 

rozwiązywania konfliktów grupowych, w ośrodkach badania opinii publicznej, 

w agencjach badawczych, jak również w przedsiębiorstwach w ich działach 

marketingu, w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla ludzi bezdomnych 

i uzależnionych, agencjach PR oraz firmach o różnym profilu działalności, 

w administracji publicznej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych, 

w gospodarce oraz w instytucjach Unii Europejskiej i międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Socjologia – studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia 
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat 

zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał 

najlepszy wynik. Przy równej liczbie punktów kryterium pomocniczym są wyniki 

egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
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ZARZĄDZANIE

Zarządzanie jest kierunkiem łączącym wiele dyscyplin wiedzy ekonomicznej, 

społecznej, humanistycznej i prawnej. Program studiów zawiera liczne 

przedmioty rozwijające wiedzę studentów w zakresie nowoczesnych metod 

zarządzania, analizy rynku, prognozowania i symulacji, inwestowania. Niektóre 

z nich wykładane są w języku angielskim. 

Studenci zdobywają umiejętności: zarządzania dużymi i małymi 

przedsiębiorstwami krajowymi i z obcym kapitałem, prowadzenia transakcji 

elektronicznych, planowania strategii marketingowych. Uzyskują specjalistyczną 

wiedzę o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów oraz 

umiejętność badania i analizy rynku. Potrafią rozpoznawać, diagnozować 

i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, 

finansowymi oraz informacyjnymi. Metody kształcenia dostosowane są do 

twórczego rozwijania wiedzy, a także zaspokajania zapotrzebowania na kadry 

kierownicze i specjalistyczne w nowoczesnych organizacjach. 

Zdobyte mocne podstawy teoretyczne pozwalają absolwentom 

elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Są 

oni przygotowani do: założenia i prowadzenia własnej firmy, podjęcia pracy 

w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych 

bądź w instytucjach publicznych, do rozwiązywania problemów zarządzania 

i podejmowania decyzji w różnych sektorach gospodarki, właściwego wyboru 

metod analizy i stosowania odpowiednich rozwiązań.

Zasady przyjęć

Zarządzanie – studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Kryterium pomocnicze 

przy równej liczbie punktów stanowią wyniki egzaminu maturalnego z języka 

polskiego i języka obcego nowożytnego.

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. 
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WYDZIAŁ 
MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Studia na kierunku architektura krajobrazu obejmują następujące 

zagadnienia: projektowanie i konserwacja ogrodów, urbanistyka i ekologia 

miast, modelowanie krajobrazu z opracowaniem modeli komputerowych, 

ochrona krajobrazów z uwzględnianiem krajobrazów wiejskich i terenów 

zieleni miejskiej, ekologia i ochrona przyrody, sztuki plastyczne, historia sztuki 

ogrodowej i rewaloryzacja terenów zieleni, modelowanie i prognozowanie 

zmian środowiska przyrodniczego. Tak szeroki zakres ma na celu wypracowanie 

u studentów świadomości piękna i estetyki, artystycznego wyczucia i twórczego 

myślenia oraz pełnego poglądu na środowisko, by prawidłowo je formować. 

Studenci architektury krajobrazu odbywają obowiązkowe praktyki 

zawodowe z urządzania i pielęgnacji oraz projektowania terenów zieleni 

i planowania przestrzennego. Intensywnie działa Koło Naukowe Studentów 

Architektury Krajobrazu organizując m.in. warsztaty, wyjazdy naukowe, plenery 

artystyczne. 

Absolwent studiów posiada wiedzę praktyczną i techniczną związaną 

z projektowaniem i urządzaniem obiektów architektury krajobrazu, oraz wiedzę 

na temat planowania przestrzennego miast, wsi i regionów, komponowania 

krajobrazu miejskiego i otwartego.

Zasady przyjęć

     Architektura krajobrazu – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
a) Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, 

rysunek z wyobraźni.

Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego.

b) Konkurs świadectw dojrzałości (75% wyniku końcowego): punktowany 

wynik z biologii lub historii sztuki. W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa 

przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.

BIOTECHNOLOGIA

Absolwent studiów na kierunku biotechnologia uzyskuje interdyscyplinarne 

przygotowanie pozwalające na pracę w dziedzinach wymagających łączenia 

wiadomości dotyczących procesów biochemicznych i mechanizmów 

funkcjonowania żywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie 

i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych 
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umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów 

oraz komórek organizmów wyższych a także do projektowania i wdrażania 

procesów biotransformacji i biosyntezy. Zdobywa wiedzę na temat uzyskiwania 

i oczyszczania bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych 

związanych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym oraz ochroną 

środowiska. 

Absolwent biotechnologii posiadać będzie także wiedzę pozwalającą na 

szerokie stosowanie różnych technik analizy produktów biotechnologicznych, 

a także nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podjęcie 

pracy we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne 

metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych: 

w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska oraz w laboratoriach 

badawczych i kontrolnych.

Zasady przyjęć

Biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowana biologia.

INFORMATYKA

Informatyka znajduje szerokie zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, 

w przemyśle, telekomunikacji, w sektorze bankowym i administracji publicznej. 

Specjaliści z tej dziedziny są obecnie najbardziej poszukiwani na rynku pracy 

i uzyskują  najwyższe wynagrodzenia, a według prognoz na najbliższe lata 

zapotrzebowanie na informatyków będzie stale wzrastać.

Studia na kierunku informatyka mają charakter interdyscyplinarny. 

Gruntowne podstawy informatyki o charakterze uniwersalnym oraz solidne 

podstawy teoretyczne w zakresie dziedzin pokrewnych dają absolwentowi 

możliwość podejmowania pracy zawodowej na stanowisku projektanta 

i administratora komercyjnych baz danych, projektanta i programisty systemów 

informatycznych, administratora i projektanta aplikacji sieciowych, specjalisty 

ds. udostępniania i wymiany informacji w Internecie, informatyka w biurach 

projektowych i działach promocji dużych firm.

Zagadnienia zawarte w programie studiów pozwalają na biegłe 

opanowanie kilku języków programowania, m.in. C++, Java, SQL, PHP. Zajęcia 

odbywają się w małych grupach i są prowadzone w nowoczesnych laboratoriach 

komputerowych. Wykłady dotyczą m.in. programowania obiektowego, 

algorytmiki, baz danych, ochrony informacji w sieciach komputerowych, analizy 

obrazów, sztucznej inteligencji, komputerowej analizy danych, projektowania 

aplikacji sieciowych oraz nowoczesnych technologii społeczeństwa 

informacyjnego. 

Po I roku studiów student dokonuje wyboru jednej ze specjalności: 

programowanie i przetwarzanie informacji, grafika komputerowa i multimedia, 

administrowanie sieciami komputerowymi. Aktywni studenci poszerzają 

swoją wiedzę uczestnicząc w Akademii Cisco oraz działając w Kole Naukowym 

Informatyków. Corocznie organizowane są Warsztaty Kryptografii i Ochrony 

Informacji, których celem jest zaprezentowanie prac studentów i młodych 

pracowników naukowych. Dalszą naukę można kontynuować na studiach  II 

stopnia kierunku informatyka w KUL.

Zasady przyjęć

Informatyka – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany wynik z matematyki lub 

informatyki, lub innego przedmiotu. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, 

które zaliczyły na egzaminie maturalnym matematykę lub informatykę.



31

MATEMATYKA

W ramach kierunku matematyka w KUL utworzone zostały dwie 

specjalności: informatyczna, oraz zastosowania statystyczne i ekonomiczne 

matematyki. Absolwenci tego kierunku studiów są zatem wykształceni w sposób 

uniwersalny – mogą pracować zarówno jako matematycy, jak też informatycy, 

lub analitycy w takich instytucjach jak firmy telekomunikacyjne, informatyczne 

i programistyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i inne instytucje 

finansowe, urzędy statystyczne, czy działy projektów, rozliczeń i analizy rynku 

w przedsiębiorstwach przemysłowych. Studenci tego kierunku mogą ponadto 

zdobyć uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki i informatyki we 

wszystkich typach szkół.

Zagadnienia zawarte w programie studiów z matematyki to m.in. analiza 

rzeczywista i zespolona, algebra z geometrią analityczną, teoria mnogości 

i topologia, logika, równania różniczkowe, analiza funkcjonalna oraz rachunek 

prawdopodobieństwa. Równolegle omawiane są najważniejsze zagadnienia 

z dziedziny informatyki – metody algorytmizacji i programowania komputerów 

w językach C++ i Java, podstawy grafiki komputerowej, zasady tworzenia stron 

internetowych, a także problemy związane z administracją i bezpieczeństwem 

informacji w sieciach komputerowych. Studenci poznają również praktyczne 

zastosowania matematyki, np. modelowanie matematyczne procesów 

rzeczywistych, podstawy sztucznej inteligencji, matematykę finansową, 

ekonomiczne aplikacje teorii gier, ekonometrię i statystykę. Naukę można 

kontynuować w KUL na studiach II stopnia z dziedziny matematyki.

Zasady przyjęć

Matematyka (spec. informatyczna) – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany wynik z matematyki lub 

informatyki, lub innego przedmiotu. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby, 

które zaliczyły na egzaminie maturalnym matematykę lub informatykę. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia z ochrony środowiska obejmują m. in. ekologię, ochronę środowiska 

przyrodniczego, biologię, zarządzanie środowiskiem, planowanie przestrzenne, 

chemię, biochemię, geologię, gleboznawstwo, miejsce człowieka w przyrodzie, 

rolę kultury i światopoglądu w kształtowaniu postaw proekologicznych. 

Dzięki praktykom i zajęciom terenowym studenci mają możliwość 

wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dotychczas odbywały się one 

zarówno w Polsce (w Bieszczadach i na Mazurach), jak i za granicą (na norweskiej 

wyspie Spitsbergen, w Kirgizji czy Tajdze Ussuryjskiej w Rosji).

Intensywnie działają dwa koła naukowe: Koło Studentów Ochrony 

Środowiska i Koło Biotechnologów. Ich członkowie uczestniczą w obozach 

ekologicznych, sympozjach naukowych oraz podejmują liczne działania 

praktyczne na rzecz ochrony przyrody.

Studia te przygotowują specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania 

środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym. Absolwenci znają 

biologiczne podstawy ochrony przyrody, zasady inwentaryzacji przyrodniczej, 

waloryzacji środowisk naturalnych i antropogenicznych. Ponadto absolwenci 

II stopnia Ochrony Środowiska (przez realizację specjalności Monitoring 

Środowiska Przyrodniczego) uzyskują rozległą wiedzę na temat monitoringu 

środowiska przyrodniczego oraz umiejętności jego wykorzystania w pracy 

zawodowej przestrzegając obowiązujące przepisy prawne i zachowując zasady 

etyczne. Zostają dobrze przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się 

problemami ochrony środowiska, m. in. w inspekcjach ochrony środowiska, 

parkach narodowych, instytucjach samorządowych, Lasach Państwowych oraz 

innych placówkach naukowo-badawczych.

Zasady przyjęć

Ochrona środowiska– studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany wynik z biologii lub chemii. 

W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa przedmioty, punktowany jest 

przedmiot z lepszym wynikiem.
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK 
PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH 
W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ARCHEOLOGIA
Nowy kierunek studiów

Zasady przyjęć 

Archeologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

język polski; 
język obcy nowożytny; 
geografia lub historia, lub historia sztuki, lub wiedza o społeczeństwie; jeżeli  
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

EKONOMIA

Zasady przyjęć

Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: filozofia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

ETNOLOGIA
Nowy kierunek studiów

Zasady przyjęć

Etnologia – studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli 

kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego 

uzyskał najlepszy wynik.

PRAWO 

Zasady przyjęć

Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub filozofia (50% wyniku  
końcowego); w przypadku zaliczenia obu przedmiotów punktowany jest 

ten, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Zasady przyjęć

Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY NAUK 
O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia te przygotowują merytorycznie do rozwiązywania problemów 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, 

wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska. Ukierunkowane 

są na trzy specjalizacje: zasoby wodne, ich zanieczyszczenie i uzdatnianie, 

ochrona i inżynieria w obrębie zasobów leśnych, rekultywacja terenów 

zdegradowanych.

Absolwent tego kierunku będzie znał w sposób teoretyczny i praktyczny 

zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, utylizacji odpadów 

ciekłych i stałych, podstawowych procesów zachodzących w środowisku oraz 

systemów zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym. Może znaleźć 

zatrudnienie w: firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, 

przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w organach administracji 

państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego ochrony środowiska 

oraz w branżowych firmach handlowych.

Zasady przyjęć

Inżynieria środowiska – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych 

przedmiotów: biologia, chemia, geografia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż 

jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

PEDAGOGIKA

Instytut Pedagogiki realizuje w szerokim zakresie program dyscyplin 

z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczo – wychowawczej, wczesnoszkolnej, 

zdrowotnej, psychopedagogiki, wychowawczej i rodziny, katolickiej i historii 

wychowania. Instytut przygotowuje naukowe konferencje różnego poziomu, 

które cieszą się dużym zainteresowaniem tak wśród naukowców, jak 

i pedagogów-praktyków, psychologów, prawników, pracowników socjalnych, 

lekarzy i innych specjalistów. W ramach Instytutu działa ponadto Ośrodek 

Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego dla studentów i członków ich 

rodzin. 

Na studiach I stopnia nauczanie jest realizowane w ramach specjalizacji: 

1) pedagogika wczesnoszkolna, 2) psychopedagogika specjalna, 3) pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza, 4) pedagogika resocjalizacyjna, 5) pedagogika 

katolicka. W celu doskonalenia zawodowego studentów i rozwoju ich zdolności 
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przy Instytucie działa Koło Naukowe Studentów Pedagogiki skupiające tych, 

którzy chcą w trakcie studiów angażować się w działalność naukową i społeczną, 

zdobywając przy tym umiejętności praktyczne. Działalność studentów 

nakierowana jest na integrację życia studentów, organizowanie sympozjów, 

konferencji, debat naukowych. 

Absolwent studiów pedagogicznych w zależności od wybranej specjalności 

przygotowany jest do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, 

placówkach, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pomocy społecznej, 

przedszkolach, szkołach w tym szkołach specjalnych, placówkach oświatowych, 

poradniach specjalistycznych, w zakładach administracji państwowej 

i samorządowej a także w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru 

sprawiedliwości. 

Zasady przyjęć

Pedagogika – studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

biologia lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza  
o społeczeństwie, lub filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat 

zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego 

uzyskał najlepszy wynik.

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 

PRACA SOCJALNA
Nowy kierunek studiów

Studia na kierunku praca socjalna zorientowane są na kształtowanie 

umiejętności i kompetencji w zakresie opieki, projektowania zmian oraz 

zarządzania środowiskiem społecznym. Studia na kierunku Praca socjalna 

prowadzone są w trzech specjalizacjach: 1) praca z dzieckiem i rodziną, 2) opieka 

gerontologiczna (opieka i praca z osobami starszymi) oraz 3) terapia zajęciowa. 

Studia te dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 

oraz stanowią podstawę do budowania swojej kariery w zawodach związanych, 

z jednej strony, ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z drugiej zaś – 

z rozwiązywaniem problemów społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, 

bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne i in.) oraz projektowaniem 

i realizacją zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. 

Absolwenci pracy socjalnej mogą znaleźć pracę m.in. w: instytucjach pomocy 

społecznej takich, jak: domy pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych, 

samotnych matek, ofiar przemocy; ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych; PCPR, 

PUP, ZOZ; zakładach opiekuńczo-leczniczych; organizacjach i stowarzyszeniach 

charytatywnych; świetlicach środowiskowych i terapeutycznych; domach 

pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, 

psychicznie i fizycznie; jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia 

i przeciwdziałania bezrobociu; ośrodkach wsparcia, w placówkach dla 

bezdomnych, alkoholików i narkomanów; zakładach karnych; ośrodkach dla 

uchodźców; organizacjach pozarządowych tzw. sektor non-profit (fundacje, 

stowarzyszenia itp.).

Zasady przyjęć

Praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

filozofia lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza  
o społeczeństwie; jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród 

wymienionych, punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy 

wynik (50% wyniku końcowego); 

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 
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SOCJOLOGIA

Instytut Socjologii realizuje w szerokim zakresie program dyscyplin 

z zakresu makro i mikrosocjologii, socjologii rodziny, kultury, pracy, gospodarki, 

samorządu oraz inżynierii środowiska. Pracownicy skupieni są wokół dwóch 

zespołów badawczych: zespołu socjologii teoretycznej (ogólnej), który 

koncentruje się na zagadnieniach z zakresu katolickiej nauki społecznej, filozofii 

społecznej, polityki, teorii i form życia społecznego; oraz zespołu socjologii 

praktycznej (empirycznej), który w swojej działalności badawczej skupia się 

na problematyce zmian społeczno-gospodarczych, rozwoju społecznym oraz 

metodach badań socjologicznych.

W ramach studiów realizowane są specjalności: 1) służby społeczne 

i zdrowie publiczne – zdobywanie wiedzy w zakresie funkcjonowania służb 

społecznych w ramach samorządu terytorialnego, przygotowujące do pracy 

w instytucjach samorządowych związanych ze służbami społecznymi, jak np. 

OPS, PCPR, PUP, PFRON, NFZ itp., 2) komunikacja społeczna – zdobywanie 

wiedzy o metodach pracy w mediach, metodach badań mediów i przekazów 

medialnych, reklamie, public relations, przygotowujące do pracy w instytucjach 

związanych z komunikowaniem masowym i przekazem medialnym: telewizji, 

radiu, prasie, reklamie, public relations itp., 3) dewiacje i patologie społeczne – 

zdobywanie wiedzy w zakresie resocjalizacji, kryminologii, dewiacji i patologii, 

dające możliwość zatrudnienia w instytucjach resocjalizacyjnych, świetlicach 

socjoterapeutycznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach terapii 

uzależnień itp.

Studenci chcący w trakcie studiów angażować się w działalność społeczną, 

zdobywając przy tym umiejętności praktyczne, mogą również działać w Kole 

Studentów Socjologii „SOCIETAS”. Celem Kola jest pogłębienie wiedzy z dziedziny 

socjologii, zapoznawanie się ze współczesną myślą socjologiczną poprzez 

organizowanie konferencji, wywoływanie dyskusji na tematy społeczne, a także 

angażowanie się w konferencje naukowe organizowane przez pracowników 

Instytutu Socjologii.

Zasady przyjęć

Socjologia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

geografia lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub  
filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden 

spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK 
O GOSPODARCE W STALOWEJ WOLI

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Nowy kierunek studiów

Program studiów stanowią trzy części: techniczna, informatyczna 

i pedagogiczna. Zakres programowy opiera się na treściach z zakresu matematyki, 

fizyki, chemii, zarządzania środowiskiem i ekonomii, zawiera przedmioty 

kierunkowe z dziedziny techniki i informatyki, zwłaszcza komputerowe 

wspomaganie prac inżynierskich, naukowo-badawczych i dydaktycznych. 

Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 

w różnych gałęziach przemysłu i administracji gospodarczej.

Absolwenci tego kierunku przygotowani będą do administrowania, obsługi 

systemów informatycznych i oprogramowania w przemyśle, administracji 

gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie. 

Posiądą umiejętność zakładania małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

zarządzania nimi. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej uzyskają 

możliwość nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych.

Zasady przyjęć

Edukacja techniczno-informatyczna – studia stacjonarne I stopnia 
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych  
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka. Jeżeli 

kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, 

z którego uzyskał najlepszy wynik.

EKONOMIA

Instytut Ekonomii prowadzi badania w zakresie agroturystyki, zarządzania 

przedsiębiorstwem w różnych płaszczyznach, zarządzania organizacjami, public 

relations, zarządzania wiedzą, badań marketingowych, business intelligence, 

reklamy, logistyki i kultury organizacyjnej. Pracownicy Instytutu Ekonomii 

czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska lokalnego czego wyrazem 

są prowadzone badania, szkolenia i organizowane konferencje naukowe, które 

uwzględniają problematykę rozwoju Polski południowo-wschodniej.

Studia na kierunku ekonomia pozwalają na właściwe zrozumienie 

procesów zachodzących w gospodarce i życiu społecznym. Na studiach I stopnia 

realizowane są specjalności: 1) ekonomia przedsiębiorstwa, 2) finanse publiczne 

i komercyjne, 3) gospodarka lokalna i samorządowa. Specjalności na studiach II 

stopnia to: 1) ekonomia handlu i usług, 2) gospodarka samorządowa, systemy 

ekonomiczne.

Absolwenci ekonomii mogą pracować jako specjaliści do spraw 

rachunkowości, public relations, handlu zagranicznego, wykorzystania 

funduszy UE, zarządzania kadrami oraz projektem, ubezpieczeń i pośrednictwa 

finansowego, jako doradcy ubezpieczeniowi, eksperci ds. finansowych, 

podatkowych i budżetowych oraz jako pracownicy administracji rządowej 

i samorządowej.
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Zasady przyjęć

Ekonomia – studia stacjonarne I stopnia
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych  
przedmiotów: matematyka, geografia, informatyka, historia, wiedza 

o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

GRAFIKA
Nowy kierunek studiów

Celem kształcenia na kierunku grafika jest wyposażenie studentów 

w wysokie kompetencje zawodowe w zakresie grafiki multimedialnej 

i projektowania graficznego. Kształtowanie osobowości twórczej, poznanie 

tradycyjnych i współczesnych środków wyrazu plastycznego, zdobycie 

umiejętności warsztatowych służących kreacji artystycznej na polu grafiki 

i obszarów pokrewnych wraz z przekazaniem wiedzy i wartości humanistycznych 

na poziomie wyższym, mają zapewnić pełne przygotowanie absolwentów do 

działalności zawodowej oraz studiów II stopnia. W ramach studiów będą się 

odbywały liczne plenery i praktyki, m. in. w domach wydawniczych, agencjach 

reklamowych, drukarniach.

Zasady przyjęć

Grafika – studia stacjonarne I stopnia
Kwalifikacja prac plastycznych (50% wyniku końcowego): przegląd prac  
plastycznych wykonanych przez kandydata (10 prac malarskich i 10 prac 

innych, np. rysunkowych). Ocena niedostateczna eliminuje z dalszego 

postępowania kwalifikacyjnego.

Konkurs świadectw dojrzałości (50% wyniku końcowego): punktowany  
wynik z jednego z przedmiotów: historia, historia sztuki, informatyka. 

Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich, punktowany jest ten, 

z którego uzyskał najlepszy wynik.

PRAWO

Kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu tworzą zarówno teoretycy, jak 

i praktycy prawa. Podejmują oni szeroką problematykę badań naukowych, 

m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, 

prawa rodzinnego, prawa oświatowego, prawa farmaceutycznego, prawa 

telekomunikacyjnego, bezpieczeństwa narodowego, postępowania karnego, 

prawa międzynarodowego, historii prawa czy też prawa rzymskiego. 

Absolwenci kierunku prawo mogą brać udział w egzaminach na 

aplikację (adwokacką, notarialną, radcowską, sędziowską i prokuratorską 

oraz komorniczą), pracować w jednostkach samorządowych, w administracji 

publicznej, w powiatowych urzędach pracy, w oddziałach ZUS, w urzędach 

skarbowych, na stanowiskach administracyjnych np. w sądach, prokuraturze 

itd.

Zasady przyjęć

Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz niestacjonarne 
jednolite magister

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:

historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub filozofia (50%  
wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich, 

punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

język polski (25% wyniku końcowego); 
język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego). 
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KOLEGIUM MISH

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE 
STUDIA HUMANISTYCZNE

MISH to wyjątkowe studia interdyscyplinarne i indywidualne, stworzone 

z myślą o młodych, uzdolnionych osobach pragnących uzyskać wszechstronne 

wykształcenie, połączone ze specjalizacją w jednej lub dwóch dziedzinach. 

Studenci MISH mogą swobodnie korzystać z systematycznie poszerzanej 

oferty dydaktycznej 19 kierunków uniwersyteckich, zorganizowanych w ramach 

pięciu wydziałów (Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Możliwe jest również odbycie części 

studiów w innych renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą w ramach 

programu MOST i ERASMUS.

Jednym z podstawowych założeń w kolegium MISH jest indywidualna 

opieka naukowa sprawowana przez wybranego pracownika akademickiego, 

który czuwa nad organizacją i przebiegiem studiów, oraz dba o spójność 

wewnętrzną programu, stwarzając jak największe możliwości intelektualnego 

rozwoju.

Studenci MISH uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach naukowych 

oraz w międzyuczelnianym programie Akademii „Artes Liberales”, w pracach 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych, przygotowują 

interdyscyplinarne sesje naukowe oraz spotkania ze znanymi postaciami życia 

kulturalnego i politycznego

Zasady przyjęć

Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z dwóch  
dowolnych najlepiej zaliczonych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
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Informacja rekrutacyjna:

Dział Toku Studiów 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. 137

tel. +48 81 445 41 37, 74

e-mail: dts@kul.pl

www.kul.pl/dlakandydatow


