
Stypendia dla polskich studentów 
i studentek

Fundacji im. Dr Zygmunta i Hedwigi Luciak-
Weilenmann przy Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie

Fundacja

Fundacja im. Dr Zygmunta i Hedwigi Luciak-Weilenmann ma swoją sie-
dzibę w na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie. Do rady 
fundacji należą członkowie Wydziału Teoelogicznego oraz Uniwersytetu 
w Lucernie. Fundacja ma na celu między innymi wspieranie polskich stu-
dentek i studentów Teologii Katolickiej, którzy chcą studiować na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie.

Stypendia

Fundacja przyznaje roczne stypendia na studia licencjackie i magister-
skie oraz studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w 
Lucernie. W celu przedłużenia pobytu na studiach może być przyznane 
następne stypendium.

Stypednium pokrywa następujące koszty:
– Opłaty za studia i egzaminy
– Noclegi i wyżywienie w seminarium Św. Beata w Lucernie
– Podróż w obie strony
– Ubezpieczenie od wypadków i zdrowotne
– Stałe kwoty na inne niezbędne wydatki

Informacja, zgłoszenia

Informacje dotyczące wydziału znajdą Państwo na stronie www.unilu.ch/tf. 
Dalsze informacje na temat stypendiów, dokumentów i formularzy zgło-
szeniowych otrzymają Państwo w dziekanacie Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu w Lucernie:

Universität Luzern
Theologische Fakultät
Dekanat
Frohburgstrasse 3
CH-6002 Luzern  
Switzerland

E-Mail  tf@unilu.ch
Web  www.unilu.ch/tf



Znajomość języka niemieckiego

Według zasad przyjmowania stypendystów i stypendystek obcojęzycznych na Uni-
wersytet w Lucernie kandydaci muszą posiadać wystarczającą znajomość języka 
niemieckiego, tzn. muszą oni przedstawić uznawany dyplom języka niemieckiego 
lub zdać z niego egzamin.

Uznane dyplomy z języka niemieckiego
– Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Institutes (ZOP)
– Kleines Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Institutes (KDS)
– Grosses Deutsches Sprachdiplom des Goethe-Institutes (GDS)
– Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) – egzamin z języka

niemieckiego umożliwiający dostęp do szkół wyższych dla zagranicznych kandy-
datów na studia na niemieckie uniwesytety

– Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz (KMK), zweite Stufe
(poziom drugi)

– TestDaF (z wynikiem o średniej TDN 4 i conajmniej TDN 3 we wszystkich
częściach egzaminu)

– Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Mittelstufe – poziom C1
– Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Wirtschaftssprache Deutsch – poziom C2

Egzamin z języka niemieckiego
Jeśli kandydaci na stypendium nie posiadają żadnego uznawanego dyplomu z języ-
ka niemieckiego, mogą oni taki egzamin zdać. Egzamin jest przeprowadzany przez 
Centrum Językowe Uniwersytetu w Zurychu lub ETH Zürich.

Dalsze informacje na temat egzaminów z języka dostępne są w internecie na 
https://portal.unilu.ch → Für Studieninteressierte → Anmeldung 
→ Zulassungsrichtlinien → Zulassung zum Studium.

Oferta studiów na Wydziale Teologicznym w Lucernie

Stypendyści mogą studiować na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie 
w jednym z następujących toku studiów:
– Studia licencjackie i magisterskie o kierunku Teologii (jako kierunek główny lub

jako drugi kierunek)
– Studia magisterskie Nauka Religii i Dyplom Nuczyciela w Nauczaniu Religii dla

Szkół Maturalnych
– Studia magisterskie Muzyki Kościelnej
– Studia magisterskie Religia, Ekonomia, Polityka we współpracy z Wydziałem

Kulturoznawstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lucernie
– Studia doktoranckie

Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendiów 
na studia licencjackie i magisterskie
– Dokument poświadczający wystarczającą znajomość języka niemieckiego np. je-

den z uznawanych przez Uniwersytet w Lucernie dyplomów (patrz na odwrocie)
lub jeden z uznawanch egzaminów z języka niemieckiego

– Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego
– Zaświadczenie o znajdowaniu sie na liście studentów na jednym z uniwersytetów

lub kościelnej szkole wyższej w kraju pochodzenia
– Ukończenie conajmniej dwóch semestrów Teologii Katolickiej

Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendiów 
na studia doktoranckie
– Dyplom ukończenia Teologii lub inny równoprawny dyplom uczelni kościelnej z

oceną całkowitą „summa cum laude“ lub „magna cum laude“
– Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym ro-

dzimego uniwersytetu lub list polecający
– Opieka projektu doktorskiego przez profesora danej specjalności na Wydziale

Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie
– Dobra znajomość języka niemieckiego (doktorantki oraz doktoranci mogą być

zwolnieni ze zdawania egzaminu z języka niemieckiego, jeśli posiadają wystar-
czającą znajomość języka niemieckiego lub jeśli dysertacja pisana jest w innym
języku.)

– Dysertacja może być pisana w języku niemieckim, francuskim, włoskim lub an-
gielskim, na wniosek i za zgodą odpowiedzialnego profesora również w innym
języku.




