Razem
ku mądrości

KULLUBLIN

NIESTACJONARNE
LICENCJACKIE

STACJONARNE

bezpieczeństwo narodowe

architektura krajobrazu

NOWOŚĆ administracja SW

kryminologia

prawo

praca socjalna

położnictwo

Theological Studies

Philosophy

Mathematics

Journalism and Social Communication

Informatics

European Studies

Biotechnology

Applied Anthropology

zarządzanie

teologia

stosunki międzynarodowe

socjologia

sinologia

retoryka stosowana

psychologia

prawo kanoniczne

prawo kanoniczne

NOWOŚĆ

pielęgniarstwo

pedagogika specjalna

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

przedmiot do wyboru

R

R

R

dwa przedmioty do wyboru

wyd. wrzesień 2021

R

przyjmowani w pierwszej kolejności

R

Ru język rosyjski

R poziom rozszerzony

SW studia prowadzone w Stalowej Woli

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 poszczególnych kierunków w serwisie kandydat.kul.pl.

Kandydatów z maturą międzynarodową oraz inną niż wydaną przez OKE
zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie kandydat.kul.pl.

Laureat lub finalista zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje
maksymalną liczbę punktów.

na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez
współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem,
że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%.

U język ukraiński

k a n d y d at. ku l . p l

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu

Zgodnie z przedstawionymi zasadami maksymalny przeliczony wynik:
 za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt.
 za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wyniki przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym przelicza 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.

Przeliczanie punktów procentowych z matury pisemnej

N język niemiecki

znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (wynik z matury rozszerzonej z j. angielskiego z wynikiem co najmniej 60%)

wymagany przedmiot
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BIURO REKRUTACJI
Budynek Collegium Norwidianum
pok. CN-004
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
e-mail: rekrutacja@kul.pl
tel. + 48 81 445 41 37

kandydat.kul.pl

bezpieczna

przestrzeń do

ROZWOJU

s amorząd
studencki dbający
o prawa studentów

REKRUTACJA
Rejestracja na studia
krok po kroku:
z ałóż konto w serwisie rekrutacyjnym
(Rejestracja)
uzupełnij dane osobowe
uzupełnij wymagane wyniki (z matury
lub dotychczasowych studiów)
wybierz kierunek/kierunki studiów
(maksymalnie 3)
ustaw priorytet kierunków i zatwierdź
wybór
wnieś opłatę rekrutacyjną
poczekaj na wyniki rekrutacji!

Na każdym etapie pomoże Ci nasze
Biuro Rekrutacji

PO PRZYJĘCIU
NA STUDIA
POTWIERDŹ ELEKTRONICZNIE
PODJĘCIE STUDIÓW ORAZ
DOSTARCZ DO NAS WYMAGANE
DOKUMENTY
Lista dokumentów oraz szczegóły
procedury znajdują się w serwisie

kandydat.kul.pl
w zakładce

Informacje dla kandydatów

na świat i ludzi
s typendia zagraniczne
ERASMUS+
staże i praktyki
w zagranicznych
instytucjach

c złonkostwo KUL
w międzynarodowych
sieciach
i stowarzyszeniach

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

STUDIA II STOPNIA
kończące się uzyskaniem
tytułu zawodowego magistra:
	 administracja
	 architektura krajobrazu
	 bezpieczeństwo narodowe
	 bezpieczeństwo narodowe w Stalowej Woli
	 biotechnologia
	 dziennikarstwo i komunikacja społeczna
	 ekonomia
	 filologia angielska
	 filologia germańska
	 filologia klasyczna
	 filologia niderlandzka
	 filologia polska
	 filologia romańska
	 filozofia
	 historia
	 historia sztuki
	 humanistyka cyfrowa
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pielęgniarstwo
praca socjalna i ekonomia społeczna
prawo w biznesie
retoryka stosowana
sinologia
socjologia
stosunki międzynarodowe
turystyka kulturowa
zarządzanie
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Bioanalytical Technologies
European Union Law
Philosophy
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Studia podyplomowe

Studia II stopnia

OTWARTOŚĆ

SZEROKIE

kandydat.kul.pl/
podyplomowe

SZKOŁA
DOKTORSKA
PRZYGOTOWUJĄCA DO UZYSKANIA
STOPNIA DOKTORA W DYSCYPLINACH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o sztuce
nauki prawne
nauki teologiczne,
nauki socjologiczne
pedagogika
prawo kanoniczne
psychologia

Zasady rekrutacji dostępne
na stronie phd.kul.pl

Szkoła doktorska
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