
Katolicki Uniwersytet Lubelski wznawia studia dla rodaków we Francji! 

 

 
 Wizytą we Francji, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, otwiera przed rodakami we Francji możliwość podjęcia studiów teologicznych i filozofiznych 

począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Skorzystają z tego również nasi rodacy m.in. w Stanach 

Zjednoczonuch, w Anglii i w Niemczech. Polska Misja Katolicka we Francji posiada pod tym względem 

całkiem spore doświadczenie. Ponad dziesięć lat funkcjonowało bowiem «Studium Filozoficzno-Społeczno-

Etyczne», które może szczycić się tym, że jego studenci zdobyli kilkadziesiąt stopni magisterskich a kilku 

obroniło nawet prace doktorskie. Reforma szkolnictwa wyższego spowodowała zawieszenie Studium. Nowa 

jednak reforma szkolnictwa wyższego przywraca jednak możliwości odbycia studiów na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim dla rodaków, którzy mieszkają poza Polską. Ksiądz rektor Mirosław Kalinowski wy-

szedł z tą inicjatywą do Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Infrastruktura Polskiego Seminarium w Paryżu 

przedstawia doskonałe warunki, żeby tam właśnie wznowione zostało prowadzenie zajęć akademickich. Po-

rządek wykładów i seminariów naukowych zostanie sprecyzowany dopiero po zapisach. Uczestnicy studiów 

będą mieli indeksy studenckie KUL-u oraz pełną waloryzację akademicką. W miarę możliwości Seminarium 

może udostępniać swoje pokoje gościnne studiującym.  

 Przed Polską Misją Katolicką staje konieczność przeprowadzenia sondażu aby sprecyzować mo-

żliwy ilość kabdydatów na dany profil studiów, który chcieliby podjąć nasi rodacy mieszkający we Francji 

bądź w sąsiadujących krajach np. w Szwajcarii czy w Belgii.  Wybór profilu uzależniony będzie od liczby 

zgłoszeń. Podajemy zatem opcje: 
 

Opcja studiów Tak/Nie 

1° Czteroletnie studia teologiczne –  pierwszy cykl uniwersytecki.  

2°         Dwuletnie studia teologiczne    –  drugi cykl uniwersytecki  

3°         Dwuletnie studia teologiczne    –  trzeci cykl doktorancki   

4°         Dwuletnie studia filozoficzne   –  trzeci cykl doktorancki  

5° Dwuletnie studium katechetyczne.  

6° Dwuletnie studium teologii rodziny.  

7°         Podstawowe wprowadzenie w studium Pisma Świetego.  
 

 Konieczne jest posiadanie matury oraz zgłoszenie ze sprecyzowaniem ewentualnie już zaliczonych 

lat studiów teologicznych bądź filozoficznych. Adres gdzie należy przesyłać odpowiedzi na sondaż:  
Polskie Seminarium w Paryżu: 11, rue Jules Guesde 92-130 Issy-les-Moulineaux. sempol.paris@gmail.com  

Katolicki Uniwersytet Lubelski zapewnia wykładowcom płacenie pensji i koszty podróży.  

Polskie Seminarium (w oparciu o minimalne czesne uczestników) zapewnia wykładowcom utrzymanie. 
 

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi na sondaż do końca stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Krystian Gawron        Ks. Bogusław Brzyś 

Wice Rektor PMK        Rektor PMK 

we Francji         we Francji  

 

 

 

  

Issy-les- Moulineaux, 29 listopad 2021 

mailto:sempol.paris@gmail.com

