
 
Zasady studiowania 

w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
I. Zasady ogólne 

§ 1 
Zasady Studiowania w Kolegium MISHuS obowiązują wszystkich studentów tej jednostki. W zakresie 
nieuregulowanym niniejszymi zasadami, studenci winni kierować się Regulaminem studiów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
 

§ 2 
W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rektora, nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad 
studentem sprawuje Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-
Społecznych KUL jako jednostka dydaktyczna, obowiązki związane z obsługą toku studiów z 
upoważnienia właściwego dziekana wykonuje Dyrektor Kolegium MISHuS. 

§ 3 
Od decyzji Dyrektora Kolegium MISHuS, które dotyczą studentów i wynikają z niniejszych zasad, 
przysługuje odwołanie do Rektora. 
 

II. Organizacja studiów 
§ 4 

1. Studia w Kolegium MISHuS odbywają się w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1668, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.). 

2. Studia uprawniają do uzyskania jednego lub dwóch dyplomów licencjata i jednego lub dwóch dyplomów 
magistra na studiach II stopnia lub jednego lub dwóch dyplomów magistra na studiach jednolitych 
magisterskich. 

 
§ 5 

1. Studia w Kolegium MISHuS odbywają się według semestralnych indywidualnych programów 
przygotowanych przez studenta pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora), którego student wybiera 
spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów zatrudnionych w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie umowy o pracę, reprezentujących specjalność 
naukową najbliższą zainteresowaniom studenta. 

2. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest wyznaczenie tutora bezpośrednio przez Dyrektora Kolegium 
MISHuS. 

 
§ 6 

1. Programy studiów kierunków dla studentów Kolegium MISHuS umożliwiające uzyskanie tytułu 
zawodowego licencjata lub dyplomu magisterskiego na wybranym wydziale KUL, określa 
porozumienie zawarte pomiędzy poszczególnymi wydziałami KUL a Kolegium MISHuS. 

2. Nie mniej niż połowa kierunków sfederowanych w ramach Kolegium MISHuS powinna legitymować 
się certyfikatem jakości kształcenia. 

 
§ 7 

1. Studenci Kolegium MISHuS są uprawnieni do uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń i zdawania 
egzaminów na wszystkich wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na wydziałach i 
kierunkach (w ramach programów studiów dla Kolegium MISHuS, a także poza nimi) określają 



wydziały i instytuty KUL, gdzie studenci Kolegium MISHuS studiują w ramach realizowanego 
programu. 

2. Studenci Kolegium MISHuS, niezależnie od realizacji studiów I, II stopnia lub studiów jednolitych 
magisterskich, są uprawnieni do korzystania z oferty stacjonarnych studiów I i II stopnia, jednolitych 
magisterskich oraz studiów doktoranckich. 

 
§ 8 

1. Studenci Kolegium MISHuS studiują według indywidualnych, semestralnych programów studiów 
ustalonych przez studenta i opiekuna naukowego (tutora), a zatwierdzanych przez Dyrektora Kolegium 
MISHuS. Programy te winny uwzględniać końcową perspektywę studiów w postaci realizacji jednego 
lub dwóch programów studiów przeznaczonych dla Kolegium MISHuS, umożliwiających uzyskanie 
dyplomu licencjackiego lub magisterskiego na jednym z wydziałów sfederowanych w Kolegium 
MISHuS. 

2. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia oraz trzech 
pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich student, układając indywidualny, semestralny program, 
winien uwzględnić ofertę co najmniej trzech kierunków studiów z dwóch obszarów (nauk 
humanistycznych i nauk społecznych). W przypadku realizowania programu z kierunku wiodącego z 
obszaru nauk humanistycznych student powinien w cyklu rocznym zrealizować co najmniej dwa 
przedmioty z obszaru nauk społecznych i odwrotnie. 

3. Na trzecim roku studiów I stopnia i na drugim roku studiów II stopnia oraz na piątym roku studiów 
jednolitych magisterskich dopuszczalne jest uwzględnienie w konstrukcji semestralnego 
indywidualnego programu oferty jedynie kierunku wiodącego. 

 
§ 9 

Studenci Kolegium MISHuS zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Kolegium MISHuS 
zaakceptowanego przez tutora indywidualnego, semestralnego programu studiów na bieżący semestr 
danego roku akademickiego w terminie określonym w zarządzeniu właściwego prorektora. Studenci I roku 
studiów zobowiązani są do końca października dokonać wyboru opiekuna naukowego i przedstawić 
zaakceptowany przez niego program. 
 

§ 10 
Studenci pierwszego roku studiów I oraz II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w terminie do 
dnia 31 października zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze kierunku wiodącego, 
którego program studiów, przeznaczony dla Kolegium MISHuS, zamierzają realizować w ramach toku 
studiów oraz pisemne zobowiązanie do realizacji wybranych programów w wyznaczonym terminie. 
Późniejsza zmiana tej decyzji (polegająca m.in. na rezygnacji z realizacji dwóch programów studiów 
przeznaczonych dla Kolegium MISHuS lub zamiaru realizacji dodatkowego programu studiów dla 
Kolegium MISHuS) możliwa jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą Dyrektora Kolegium 
MISHuS. 

 
§ 11 

Obowiązek przygotowania pracy rocznej w ramach Kolegium MISHuS dotyczy studentów pierwszego i 
drugiego roku studiów I stopnia, studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz studentów czterech 
pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci mają obowiązek zgłosić temat pracy rocznej w 
ramach Kolegium MISHuS do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczynają dany rok studiów. 

 
III. Przeniesienia, wznowienia i studia równoległe 

§ 12 
1. Zasady studiowania w Kolegium MISHuS nie przewidują przeniesień z innych wydziałów KUL i 

uczelni krajowych. Podjęcie studiów w ramach Kolegium MISHuS wymaga przystąpienia do 
postępowania kwalifikacyjnego w trybie rekrutacji na I rok studiów. W przypadkach wyjątkowych, 
Dyrektor Kolegium MISHuS może wyrazić zgodę na przeniesienie studenta z uczelni zagranicznej lub 



przeniesienie z Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych 
realizowanych w innej uczelni krajowej, prowadzącej studia w systemie międzyobszarowym. 

2. Studia w Kolegium MISHuS nie mogą być realizowane w ramach drugiego kierunku. 
 

§ 13 
Przeniesienie z Kolegium MISHuS na inne wydziały i kierunki KUL jest możliwe na warunkach ogólnych, 
w trybie określonym przez Regulamin Studiów KUL. 
 

IV. Zaliczenie semestru i ukończenie studiów 
§ 14 

Każdy student Kolegium MISHuS winien w ciągu dwóch pierwszych lat studiów I stopnia, pierwszego 
roku studiów II stopnia oraz czterech pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich uzyskać 
potwierdzenie zrealizowania co najmniej następujących obowiązków: 
1) corocznego zaliczenia zajęć na trzech kierunkach studiów z dwóch obszarów wiedzy, za wyjątkiem 

sytuacji wskazanych w niniejszym regulaminie; 
2) zaliczenia zajęć przewidzianych dla studentów Kolegium MISHuS; 
3) złożenia czterech egzaminów rocznie; 
4) zaliczenia dwóch semestrów seminarium licencjackiego na studiach I stopnia, czterech semestrów 

seminarium magisterskiego na studiach II stopnia i na studiach jednolitych magisterskich; 
5) zaliczenia co najmniej jednego egzaminu z języków nowożytnych zgodnie w wymaganiami 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2 (z tego obowiązku zwalniają 
zdane egzaminy z praktycznej nauki języka obcego na wybranej filologii nowożytnej lub posiadanie 
certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2/B2+ na studiach I stopnia i B2+ na studiach II 
stopnia i studiach jednolitych magisterskich); 

6) wykonania ocenianej na stopień pracy pisemnej, zgłoszonej w semestralnym indywidualnym programie 
studiów; w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dyrektora Kolegium MISHuS, praca roczna może 
uzyskać charakter pracy realizowanej w ramach zaliczenia jednego z przedmiotów wchodzących w 
zakres programu studiów przeznaczonego dla Kolegium MISHuS lub specjalnej pracy przedstawionej 
do oceny. 
 

§ 15 
Celem uzyskania dyplomu licencjackiego lub magisterskiego na jednym z wydziałów sfederowanych w 
Kolegium MISHuS, student winien zrealizować program studiów przeznaczony dla Kolegium MISHuS w 
ramach wybranego kierunku, spełnić wymagania określone w § 14 niniejszego regulaminu, przedstawić 
pracę licencjacką (jeśli jest wymagana na danym kierunku) lub magisterską, zaakceptowaną przez 
promotora i zdać egzamin licencjacki lub magisterski na właściwym wydziale. 

 
§ 16 

1. Student, który w ramach studiów I stopnia w Kolegium MISHuS zmierza do uzyskania dwóch 
dyplomów licencjata na dwóch różnych kierunkach, może, po uzyskaniu w wyznaczonym terminie 
tytułu licencjata na jednym z nich, wystąpić do Dyrektora Kolegium MISHuS o przedłużenie studiów I 
stopnia o jeden rok dla uzyskania drugiego dyplomu licencjata. 

2. Student, który w ramach studiów II stopnia w Kolegium MISHuS zmierza do uzyskania dwóch 
dyplomów magisterskich na dwóch różnych kierunkach, może, po uzyskaniu w wyznaczonym terminie 
tytułu zawodowego magistra na jednym z nich, wystąpić do Dyrektora Kolegium MISHuS o 
przedłużenie studiów o jeden rok dla uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego. 

3. Student, który w ramach studiów jednolitych magisterskich w Kolegium MISHuS zmierza do uzyskania 
dwóch dyplomów magisterskich na dwóch różnych kierunkach, może po uzyskaniu w wyznaczonym 
terminie tytułu zawodowego magistra na jednym z nich, wystąpić do Dyrektora Kolegium MISHuS o 
przedłużenie studiów o jeden rok dla uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego. 


