
M O N I T O R

  KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 613/2020

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-343/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na studia w rekrutacji zimowej 

w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL oraz w związku z § 1 ust. 5 uchwały Senatu KUL z dnia

27   czerwca  2019  r.  w  sprawie  zasad  postępowania  rekrutacyjnego  na  studia  na  Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2020/2021 (Monitor KUL poz. 320/2019)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wykaz kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja wraz z planowaną liczbą miejsc i warunkami

przyjęć określa załącznik nr 1.

2. Terminarz określa załącznik nr 2.

3. Wymagane  dokumenty  składane  podczas  rekrutacji  i  po  zakwalifikowaniu  się  przez  kandydata

określa załącznik nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Rektora KUL:

dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL



Załącznik nr 1

Kierunki studiów II stopnia wraz z planowaną liczbą miejsc i warunkami przyjęć

Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja będzie odbywać się w trybie wolnym. 
O przyjęcie mogą się ubiegać:
absolwenci  studiów  inżynierskich  I  stopnia  kierunku  architektura  krajobrazu  i  gospodarka
przestrzenna
Wyżej  wymienione  kierunki  winny  być  realizowane  w  ramach  jednej  z  dziedzin:  nauki
inżynieryjno-techniczne; nauki rolnicze. 
Liczba miejsc: 20

Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia)
Kwalifikacja będzie odbywać się w trybie wolnym.
O przyjęcie mogą się ubiegać:
absolwenci studiów I stopnia na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska. 
Wyżej  wymienione  kierunki  winny  być  realizowane  w  ramach  jednej  z  dziedzin:  nauki  ścisłe  i
przyrodnicze; nauki inżynieryjno- techniczne.

Liczba miejsc: 20



Załącznik nr 2 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim
2020/2021, dla kandydatów obywateli polskich i cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim

Rekrutacja  zimowa
2020/2021

Studia II stopnia 

nabór w trybie wolnym 

Rejestracja kandydatów

11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) – 15 lutego 2021
r. (poniedziałek)

Rozmowa  kwalifikacyjna  dla
cudzoziemców  sprawdzająca
poziom  znajomości  języka
polskiego

po  zarejestrowaniu  się  i indywidualnym
uzgodnieniu terminu (nie później niż do 15 lutego
2021 r.)

Komisje rekrutacyjne nie dotyczy – kwalifikacja w trybie wolnym

Ogłoszenie  wyników
kwalifikacji

po spełnieniu wszystkich formalności związanych
z rejestracją i złożeniem kompletu dokumentów

Potwierdzenie  elektroniczne
podjęcia studiów

w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji

Złożenie  kompletu
dokumentów  w  Sekretariacie
Wydziału 

nie  później  niż  w  dniu  rozpoczęcia  zajęć
dydaktycznych tj.  22 lutego 2021 r. 

Na wniosek Dziekana Wydziału termin rejestracji  może zostać przedłużony,  jednak nie później  niż  do dnia
rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze  letnim. 

Załącznik nr 3  



Dokumenty składane podczas rekrutacji i po zakwalifikowaniu się przez kandydata 
I Rejestracja kandydatów na studia  

1. Rejestracja  kandydatów  odbywa  się  elektronicznie  za  pośrednictwem  strony  internetowej
http://rekrut.kul.pl

2. Podczas  rejestracji  elektronicznej  kandydat  zobowiązany  jest  do  podania  danych  osobowych,  oraz
załączenia skanów wymaganych dokumentów (w zależności od warunków rekrutacji). Kandydat ponosi
konsekwencje podania błędnych lub nieprawdziwych danych.

3. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem
strony internetowej oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

4. Przez wniesienie opłaty rekrutacyjnej  rozumie się zaksięgowanie  należności  na rachunku bankowym
KUL w terminie określonym dla rejestracji na poszczególne kierunki. Jeżeli w podanym terminie opłata
nie zostanie zaksięgowana, kandydat nie będzie dopuszczony do rekrutacji.

5.
II Rejestracja kandydatów – obywateli polskich

1. Kandydaci na studia II stopnia – absolwenci uczelni innych niż KUL załączają w serwisie rekrutacyjnym
skan dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze dyplomu, dołącza skan
zaświadczenia z ukończonej szkoły wyższej zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena
na dyplomie.

2. Absolwenci KUL nie załączają skanu dyplomu - uzupełniają tylko informację o wykształceniu wyższym
oraz wpisują numer dyplomu. 

3. Osoby duchowne załączają dodatkowo skan skierowania na studia od władz duchownych. 

III Rejestracja kandydatów –  cudzoziemców 
Kandydaci - cudzoziemcy zobowiązani są do załączenia skanów następujących dokumentów: 

1. skan paszportu lub skan innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strona ze zdjęciem); 
2. skan  Karty  Polaka  lub  innego  dokumentu  uprawniającego  do  podjęcia  studiów  nieodpłatnie  (dla

kandydatów, którzy posiadają taki dokument); 
3. skan  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  wydanego  przez  polską  uczelnię  albo  równorzędnego

dokumentu ukończenia studiów wyższych za granicą zalegalizowanego lub poświadczonego apostille,
uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w Polsce; 

4. skan skierowania na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych); 
5. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w § 16 ust. 1 pkt 4 uchwały

Senatu KUL z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na KUL
w roku akademickim 2020/2021 (Monitor KUL poz. 320/2019) - dotyczy kandydatów na studia w języku
polskim.

IV Rozmowa kwalifikacyjna dla cudzoziemców sprawdzająca poziom znajomości języka polskiego
1. Kandydaci cudzoziemcy, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego

na odpowiednim poziomie określonym w uchwale Senatu KUL z dn.  27 czerwca 2019 r. w sprawie
zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w
roku  akademickim  2020/2021   §  16,  ust.  1,  pkt.  4  i  5,  przed  rozpoczęciem  postępowania
kwalifikacyjnego  zobowiązani  są  do  odbycia  rozmowy  kwalifikacyjnej  sprawdzającej  poziom
znajomości języka polskiego (co najmniej na poziomie  biegłości językowej B1).

2. Do przeprowadzenia  rozmów kwalifikacyjnych,  o  których mowa w ust.  1  Rektor  powołuje  komisję
składającą  się  z  minimum jednego  egzaminatora  w zakresie  języka  polskiego  –  pracownika  Szkoły
Języka i Kultury Polskiej oraz sekretarza komisji.

3. Rozmowy  kwalifikacyjne  będą  przeprowadzane  po  zarejestrowaniu  się  kandydata  w indywidualnie
uzgodnionym terminie w czasie trwania rekrutacji.  Kandydaci  mają możliwość odbycia rozmowy za
pośrednictwem komunikatora Skype.

V. Wymagane dokumenty składane przez zakwalifikowanych na studia
1. Kandydat  zobowiązany  jest  potwierdzić  elektronicznie  podjęcie  studiów  zgodnie  z  instrukcją

zamieszczoną w serwisie rejestracji elektronicznej e-Rekrut oraz na stronie kandydat.kul.pl, jak również
złożyć  komplet  dokumentów  w  Sekretariacie  Wydziału,  w terminie  określonym  w  załączniku  2
bieżącego zarządzenia, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia. 

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w Sekretariacie Wydziału po zakwalifikowaniu do przyjęcia
określa § 15 i 19 (dotyczy cudzoziemców) uchwały Senatu KUL z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na KUL w roku akademickim 2020/2021.

3. Cudzoziemcy w/w. dokumenty składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów (CN-004).
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