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Drodzy Kandydaci,

Zbliża się niezwykle ważny dla Was czas wyborów kierunków studiów i uczelni. 
Tak jak co roku swą propozycję przedstawia dla Was także Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – największa uczelnia publiczna we wschodniej 
Polsce, która wykształciła już ponad 210 tysięcy absolwentów. 

Oferta edukacyjna naszej Alma Mater jest bardzo bogata. Kształcimy studen-
tów na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów i ponad 200 specjalno-
ściach. Jesteśmy Uczelnią z siedemdziesięcioletnią tradycją, profesjonalną 
kadrą naukową oraz nowoczesną, stale rozbudowywaną i modernizowaną 
bazą dydaktyczną. Dla Żaków proponujemy atrakcyjne systemy stypendialne, 
miejsca w 9 akademikach o najwyższym standardzie. Wzrasta także potencjał 
naukowo-badawczy UMCS m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. Po-
wstały nowoczesne obiekty i laboratoria, np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy też Centrum Nanomateriałów 
Funkcjonalnych na Wydziale Chemii. W ostatnim okresie Uczelnia otworzyła  
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nowoczesny Inkubator Medialno-Artystyczny. To wyjątkowy cyfrowy ośrodek 
twórczy, wpisujący się w przestrzeń dialogu między edukacją, kulturą, sztuką  
a mediami. Podpisaliśmy też porozumienie z TVP Lublin, przewidujące realiza-
cję wspólnych projektów medialnych w ramach Inkubatora. 

Współpracujemy także z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządo-
wymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi. Docenione zostały 
nasze starania dotyczące dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku 
pracy, gdyż UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: 
„Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także 
laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce  
w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Zdobywanie wiedzy to jednak nie tylko nauka, ale również możliwość rozwi-
jania swoich zainteresowań w kołach naukowych, organizacjach studenckich 
czy grupach artystycznych. Prężnie działający Samorząd nie tylko reprezentuje 
ogół studentów UMCS, ale również kreuje życie kulturalne, np. poprzez organi-
zację corocznych Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Bogatą ofertę 
proponuje studentom Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” – organiza-
tor wielu festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych.

Studenci mogą także korzystać z obiektów sportowych Centrum Kultury  
Fizycznej oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Uczelnia-
ny Akademickiego Związku Sportowego. Warto podkreślić, że nasi sportowcy  
– studenci awansowali w ubiegłym roku w rywalizacji Akademickich Mistrzostw 
Polski na trzecie miejsce w kraju.

Jestem przekonany, że w naszej Uczelni znajdziecie bardzo dobre warunki  
do zdobycia wiedzy niezbędnej do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a zara-
zem do zrealizowania swoich pasji. Zatem serdecznie zapraszam do zapoznania 
się z ofertą naszego Uniwersytetu na rok akademicki 2014/2015.

 Do zobaczenia na UMCS!
     

    Prof. Stanisław Michałowski     
                 Rektor UMCS 
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   Największa uczelnia we wschodniej Polsce

   11 Wydziałów

   Ponad 50 kierunków studiów

   Ponad 200 specjalności

   Programy studiów dostosowane do rynku pracy

   Bogata oferta szkoleń i studiów podyplomowych

   Liczne koła naukowe i organizacje studenckie

   Bogata oferta wymian i staży krajowych i międzynarodowych

   Atrakcyjne systemy stypendialne

   Możliwość wszechstronnego rozwoju 

   Nowoczesna baza dydaktyczna

   Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne

   Duży wybór zajęć i sekcji sportowych

   Akademiki o wysokim standardzie

   Miasteczko Akademickie w centrum Lublina

   Uczelnia Liderów

   Uczelnia Przyjazna Pracodawcom

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W UMCS
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 Po zakwalifikowaniu na studia:

wydruk kwestionariusza osobowego
zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu 
i dokonanie opłat z tego tytułu
wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii      
w postaci pliku JPG
złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właści- 
wym danemu kierunkowi studiów; niezłożenie kompletu  
dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  
z rezygnacją ze studiów

 Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS

www.irk.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl 

 Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.umcs.lublin.pl

założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie  
danych osobowych i edukacyjnych
wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestrac- 
ja na wybrany kierunek studiów

 Opłata rekrutacyjna

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne 
konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej 
w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowa-
nia rekrutacyjnego.
 
 Ogłoszenie wyników

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na 
studia.

1

4

5

2

3

5



6

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH  
NA PUNKTY REKRUTACYJNE

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:

Poziom Podstawowy – 1%  = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1%  = 2 pkt.

Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, bę-
dącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) 
przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu: 

1%D = 4/3%R
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może  

on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu 
kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania 
uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę 
kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz instrukcja rekrutacji w sys-
temie IRK dostępne są w funkcji Pomoc z ekranu startowego na 
stronie www.irk.umcs.lublin.pl.

DOKUMENTY

1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydruko-
wany z IRK.
2. Kopia świadectwa maturalnego/dojrzałości (w tym aneksu 
do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu ma-
turalnego) oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych (doty-
czy kandydatów na studia II stopnia).
3. Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papie-
rowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym 
lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
4. Kopia dowodu osobistego lub paszportu.
5. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – dotyczy kan-
dydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na 
podstawie średniej oceny z ukończonych studiów.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynu-
owania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wno-
szenia opłat.
7. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – na kierunkach, 
na których studenci mogą być narażeni na działanie czynni-
ków szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 
(m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

Kandydat składa dokumenty osobiście. Osoba składająca doku-
menty z upoważnienia kandydata powinna złożyć: upoważnie-
nie podpisane przez kandydata wskazujące kierunek studiów 
oraz potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego kandydata 
lub kserokopię i do wglądu dowód osobisty kandydata.



OFERTA KSZTAŁCENIA 
2014/2015



WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

www.artystyczny.umcs.lublin.pl

al. Kraśnicka 2a, 2b
20-718 Lublin
tel. 81 537 69 50

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny w zakresie:

słuchu muzycznego,
umiejętności gry na wybranym instrumencie,
predyspozycji manualnych i wokalnych.

Sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są  
w skali od 0 do 25 punktów. Do dalszego postępowania  
kwalifikacyjnego przystąpią kandydaci, którzy otrzymają mi-
nimalną liczbę punktów z każdego ze sprawdzianów praktycz-
nych (minimum 11 punktów). Ostateczny wynik stanowi suma 
punktów z egzaminu praktycznego.

Specjalność: nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne – podstawę kwali-
fikacji stanowi ocena na dyplomie ukończenia studiów 
pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej. Absolwenci kierunków in-
nych niż muzyczne mogą być zobowiązani do uzupeł-
nienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierw-
szego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki 
muzycznej oraz muszą udokumentować przygotowanie 
muzyczne na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia.  
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc – 
kwalifikacja na podstawie złożonego komplet dokumentów.
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Specjalności:
edukacja z elementami muzykoterapii
muzyka rozrywkowa
muzyka sakralna
prowadzenie zespołów

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem,  
węglem lub kredką),
malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice  
malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium posta-
ci wykonane w glinie).

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu następujące-
go systemu punktowego:

Specjalności:
ceramika artystyczna
fotografia
grafika
intermedia
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Malarstwo lub rzeźba

malarstwo
rzeźba i formy przestrzenne
szkło artystyczne

Studia drugiego stopnia stacjonarne – ocena dokumentacji ar-
tystycznej złożonej w formie elektronicznej lub na podstawie 
prac oryginalnych.
 
Specjalności:

ceramika artystyczna
fotografia
grafika
intermedia
malarstwo
rzeźba i formy przestrzenne
szkło artystyczne

FOTOGRAFIA*

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Specjalności:
fotografia artystyczna
fotografia użytkowa

*Planowany termin uruchomienia – rok akademicki 2014/2015.
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Specjalności:
grafika warsztatowa
grafika projektowa

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu praktyczne-
go w zakresie:

umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunko- 
wego: śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wo-
kalną) lub gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na  
specjalizację instrumentalną),
słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oce- 
nianie są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punk- 
tów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu 
kierunkowego wynosi 16, ze sprawdzianu słuchu muzyczne- 
go – 11. Kandydaci, którzy otrzymają minimalną liczbę punktów  
z każdego sprawdzianu (słuchu – 11, umiejętności – 16), przy-
stępują do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Suma  
punktów stanowi wynik ostateczny. Przy jednakowej sumie 
punktów o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja  
z przedmiotu kierunkowego. 

Specjalności:
wykonawstwo instrumentalne
wykonawstwo wokalne

GRAFIKA

Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem,  
węglem lub kredką),
malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice  
malarskiej na papierze lub płótnie).

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu następujące-
go systemu punktowego:

Specjalności:
grafika warsztatowa
grafika projektowa
sztuka mediów cyfrowych (animacja cyfrowa i krótkie formy 
filmowe)

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – ocena 
dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej lub 
na podstawie prac oryginalnych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
absolwenci grafiki lub kierunków pokrewnych.
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MALARSTWO

Studia jednolite magisterskie stacjonarne 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem,  
węglem lub kredką),
malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice 
malarskiej na papierze lub płótnie).

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu następujące-
go systemu punktowego:

Specjalności:
eko-art
malarstwo sztalugowe
media malarskie

Studia drugiego stopnia stacjonarne (1,5-roczne) – ocena do-
kumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej lub 
na podstawie prac oryginalnych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
absolwenci malarstwa lub kierunków pokrewnych.

Specjalności:
malarstwo sztalugowe
media malarskie

WZORNICTWO*

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Specjalności:
ceramika
szkło

*Planowany termin uruchomienia – rok akademicki 2014/2015.5,0
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WYDZIAŁ BIOLOGII 
I BIOTECHNOLOGII

www.biolbiot.umcs.lublin.pl

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

biologia
jeden z przedmiotów: chemia, fizyka i astronomia, matema- 
tyka

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich 
podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny 
pracy.

Specjalności:
biochemia
biologia medyczna (od I semestru studiów)
biologia ogólna i eksperymentalna
mikrobiologia

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwalifikacja na podstawie:

średniej z ocen ze studiów biologii lub biotechnologii – dla  
absolwentów biologii lub biotechnologii;
średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyj- 
nego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia – dla  
absolwentów innych kierunków uniwersyteckich;
złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej  
liczby kandydatów niż limit miejsc.
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Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich 
podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny 
pracy.

Specjalności:
biochemia
biologia ogólna i eksperymentalna
mikrobiologia
fakultatywny blok dydaktyczny (w ramach dodatkowych, 
bezpłatnych 30 punktów ECTS)

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

biologia
jeden z przedmiotów: chemia, fizyka i astronomia, mate- 
matyka

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich 
podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny 
pracy.

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Kwalifikacja na podstawie:

średniej z ocen ze studiów biotechnologii lub biologii – dla  
absolwentów biotechnologii lub biologii;
średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyj- 
nego z biotechnologii z zakresu studiów pierwszego stopnia  
– dla absolwentów innych kierunków uniwersyteckich;

złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej  
liczby kandydatów niż limit miejsc.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich 
podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny 
pracy.

Specjalności:
biotechnologia medyczna
biotechnologia ogólna
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WYDZIAŁ CHEMII

www.chemia.umcs.lublin.pl

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 16

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

chemia
jeden z przedmiotów: biologia, fizyka i astronomia, informa- 
tyka, matematyka

Dla specjalności chemia środków bioaktywnych i kosmetyków:
chemia lub biologia
jeden z przedmiotów: fizyka i astronomia, informatyka, mate-
matyka

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich 
podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny 
pracy.

Specjalności:
analityka chemiczna
chemia kryminalistyczna
chemia podstawowa i stosowana
chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: chemia, biologia
jeden z przedmiotów: fizyka i astronomia, informatyka, 
matematyka
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Specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie średniej ocen z ukończonych studiów

Specjalności:
analityka chemiczna
chemia podstawowa i stosowana
chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – kwalifikacja na pod-
stawie średniej ocen z ukończonych studiów.

Specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, geografia, fizyka  
i astronomia, informatyka, matematyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie średniej ocen z ukończonych studiów.

Specjalność: chemia środowiska
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EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny
jeden z przedmiotów: matematyka, historia, geografia

Studia pierwszego niestacjonarne – kwalifikacja na podstawie zło-
żonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
biznes międzynarodowy
przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – kwalifi-
kacja na podstawie oceny na dyplomie z ukończonych studiów. 
W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci ekono-
mii UMCS.

Specjalności:
ekonomia międzynarodowa
gospodarka samorządowa
polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
systemy ekonomiczne
ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: geografia, historia, matematyka
język obcy nowożytny

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

www.ekonomia.umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62
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Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – kwalifikacja na 
podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania 
limitu miejsc.

Specjalności:
bankowość i rynki finansowe
finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – kwalifi-
kacja na podstawie oceny na dyplomie z ukończonych studiów. 
W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci finansów 
i rachunkowości UMCS.

Specjalności:
audyt i rachunkowość zarządcza
doradca finansowy
inwestycje kapitałowe
menadżer finansowy
podatki i finanse publiczne

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: geografia, historia, matematyka
język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
logistyka międzynarodowa
zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: geografia, historia, matematyka
język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – kwalifikacja na 
podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania 
limitu miejsc. 

Specjalności:
reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – kwalifi-
kacja na podstawie oceny na dyplomie z ukończonych studiów. 
W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci zarzą-
dzania UMCS.

Specjalności:
strategiczne zarządzanie marką
systemy informacyjne w administracji i biznesie
zarządzanie kapitałem społecznym
zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
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WYDZIAŁ FILOZOFII 
I SOCJOLOGII 

www.wfis.umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 80

EUROPEISTYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – re-
krutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc.
 
Specjalności:

zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc. 

FILOZOFIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – re-
krutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc. 

Specjalności:
doradztwo i komunikacja w biznesie
filozofia teoretyczna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podstawie 
konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.
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INTERDYSCYPLINARNE STUDIA RELIGIOZNAWCZE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych.

KOGNITYWISTYKA 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język angielski
dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka 
i astronomia, geografia, historia, informatyka, język polski,  
matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy  
nowożytny inny niż język angielski

Specjalności:
sztuczna inteligencja i logika
znak, język i komunikacja

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – re-
krutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
asystent rodziny

kultura i komunikowanie w społeczeństwie medialnym
lokalna polityka społeczna i zdrowie publiczne
polityka regionalna i rozwój lokalny
socjologia gospodarki
stosunki międzykulturowe

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – kwalifika-
cja na podstawie konkursu średniej ocen ze studiów wyższych.

Specjalności:
gospodarka innowacyjna
ogólnosocjologiczna
socjologia dialogu cywilizacyjnego
socjologia migracji 
socjologia stosowana
socjologia zdrowia społeczności lokalnej
socjologia życia publicznego

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – re-
krutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc.

Moduły przedmiotów do wyboru:
migracje i polityka ludnościowa
polityka zdrowotna
polityka społeczna
polityka gospodarcza
polityka kulturalna i edukacyjna
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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

www.humanistyczny.umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 60

ARCHEOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski,  
język obcy

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego 
jest pozytywna ocena na świadectwie ukończenia szkoły po-
nadgimnazjalnej z zajęć wychowania fizycznego, a w przypad-
ku jej braku zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywa-
nia prac fizycznych w terenie.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na pod-
stawie oceny na dyplomie studiów wyższych archeologii. 
W drugiej kolejności będą przyjmowani absolwenci innych 
kierunków, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyni-
ku z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów pierwszego 
stopnia archeologii. 

Specjalności:
archeologia pradziejowa
wczesnohistoryczna

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI 
INFORMACYJNYMI

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie,
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język łaciński i kultura antyczna, filozofia, język polski,  
geografia, matematyka, informatyka

Specjalności:
archiwistyka
zarządzanie dokumentacją współczesną

ETNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geo- 
grafia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeń- 
stwie, język obcy

FILOLOGIA POLSKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot maturalny: język polski

Specjalności:
edytorska
logopedyczna
nauczycielska (z przygotowaniem do szkoły podstawowej)
redaktorsko-medialna
teatrologiczna

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
edytorska
nauczycielska (z przygotowaniem do szkoły podstawowej)
redaktorsko-medialna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie sumy ocen: średniej ze studiów oraz oceny na dyplomie 
ukończenia filologii polskiej lub innego kierunku humanistycz-
nego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej jest możliwe po 
ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwsze-
go stopnia. Podjęcie specjalności logopedycznej jest możliwe 
po ukończeniu specjalności logopedycznej na studiach pierw-
szego stopnia.

Specjalności:
logopedyczna
medioznawcza
nauczycielska (z przygotowaniem do gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych)
teatrologiczno-filmoznawcza
wydawnicza

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – kwalifikacja na pod-
stawie sumy ocen: średniej ze studiów oraz oceny na dyplomie 
ukończenia filologii polskiej lub innego kierunku humanistycz-
nego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej jest możliwe po 
ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwsze-
go stopnia.
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Specjalności:
medioznawcza
nauczycielska
wydawnicza

HISTORIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, historia 
sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza  
o społeczeństwie

Specjalności:
edytorsko-redaktorska
nauczycielska (historia z wiedzą o społeczeństwie)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja  
wiedzy historycznej

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – kwali-
fikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko 
absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności nauczy-
cielskiej.

Specjalności:
archiwistyczna
dziedzictwo historyczne regionu
nauczycielska

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa oraz innych kierunków humanistycz-
nych i społecznych.

INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc.

KULTUROZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, filozofia, geografia, 
historia, historia muzyki lub wiedza o tańcu, historia sztuki, 
język obcy, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:
antropologia i socjologia kultury
judaistyka
krytyka i animacja sztuki
medialna
teatrologia i filmoznawstwo
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Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc. Studia przeznaczone dla absolwentów kulturoznaw-
stwa oraz innych kierunków humanistycznych i społecznych.

Specjalności:
antropologia i etnologia
krytyka i promocja sztuk plastycznych
kultura i turystyka
media i kultura popularna

LINGWISTYKA STOSOWANA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne z następującym ukła-
dem kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach ofero-
wanych par o następującym stałym układzie:

angielski z francuskim
angielski z niemieckim
angielski z rosyjskim
niemiecki z angielskim

Przedmioty maturalne:
język pierwszy – tylko poziom rozszerzony
język drugi

Specjalności:
translatorska (jako główna)
nauczycielska (jako uzupełniająca)

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dla absolwentów lingwistyki 
stosowanej) – kwalifikacja na podstawie konkursu średnich 
wartości wyliczonych z: średnich ocen ze studiów na kierunku 
lingwistyka stosowana oraz ocen na dyplomie ukończenia 
lingwistyki stosowanej. W przypadku kandydatów z innych 
uczelni wymagane są: napisana i obroniona praca dyplomowa 
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(licencjacka), praktyczne opanowanie dwóch języków  
z przewidzianych par oraz konkurs średnich wartości  
wyliczonych z: średnich ocen ze studiów na kierunku  
lingwistyka stosowana oraz ocen na dyplomie ukończenia 
lingwistyki stosowanej. Studia z następującym układem 
kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach 
oferowanych par o następującym stałym układzie:

angielski z francuskim
angielski z niemieckim
angielski z rosyjskim
niemiecki z angielskim

Specjalności:
nauczycielska
translatorska

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot maturalny: język polski

Sprawdzian oceniający predyspozycje do wykonywania za-
wodu logopedy i audiologa, obejmujący: rozmowę na temat 
motywacji do podjęcia studiów, zainteresowań kandydata oraz 
ocenę wymowy. Kryteria oceny:

wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czytaniu (zgod- 
ność z normą ortofoniczną polszczyzny, poprawność artyku- 
lacji i jej wyrazistość, akcent, rytm, intonacja);
kultura języka (poprawność leksykalna i składniowa, umiejęt- 
ność budowania spójnych wypowiedzi);

zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania 
kontaktu interpersonalnego);
motywacja do podjęcia studiów i wykonywania zawodu logo-
pedy i audiologa ogólnego.

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady:

Do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego dopusz-
czane są osoby, które uzyskały minimum 8 punktów ze spraw-
dzianu, w tym co najmniej dostateczną ocenę wymowy (1 pkt). 
Niedostateczna ocena wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia 
przyjęcie na studia. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych logope-
dii z audiologią.

TURYSTYKA HISTORYCZNA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: filozofia, geografia, historia, historia  
sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język polski, wiedza  
o społeczeństwie

bardzo dobry

3 2 1 0

dobry dostateczny niedostatecznyOcena

Punkty
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NEOFILOLOGIE
FILOLOGIA ANGIELSKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język angielski 
język polski (waga 0,5)

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (dla ab-
solwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii an-
gielskiej, specjalizacji nauczycielskiej) – kwalifikacja na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim obejmującej 
wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz 
językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego.

FILOLOGIA GERMAŃSKA 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język niemiecki lub w przypadku, gdy kandydat nie zdawał na 
maturze języka niemieckiego – inny język obcy oraz dokument 
poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie A2
język polski (waga 0,5)

Specjalności:
profil praktyczny – studia nauczycielskie
profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjalizacją: dzienni-
karską, turystyczną lub stosunki europejskie

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – kwa-
lifikacja na podstawie oceny z egzaminu dyplomowego lub 
certyfikatu. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów  
w zakresie filologii germańskiej lub języka niemieckiego,  
a także absolwenci innych kierunków, którzy przedłożą doku-
ment potwierdzający znajomość języka niemieckiego na po-
ziomie B2 z oceną wyższą niż dopuszczająca (od 70%). 
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Specjalności:
profil praktyczny – studia nauczycielskie
profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjalizacją: języki  
specjalistyczne

FILOLOGIA IBERYJSKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dowolny język obcy nowożytny
język polski

Specjalizacje:
język hiszpański z dziennikarstwem, turystyką lub stosunkami  
europejskimi
język hiszpański z językiem portugalskim
język hiszpański, specjalizacja traduktologiczna
język portugalski z dziennikarstwem, turystyką lub stosunkmi 
europejskimi
język portugalski z językiem hiszpańskim
język portugalski, specjalizacja traduktologiczna

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne  
Nienauczycielskie
Przedmioty maturalne:

dowolny język obcy nowożytny
język polski

Specjalizacje:
język francuski z dziennikarstwem, turystyką lub stosunkami 
europejskimi
język francuski z językiem włoskim
język francuski, lingwistyczno-traduktologiczna
język włoski z językiem francuskim

Nauczycielskie, język francuski
Przedmioty maturalne:

język francuski
język polski

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc. Warunkiem przyjęcia dokumentów jest dyplom ukoń-
czenia studiów wyższych w zakresie filologii romańskiej, hisz-
pańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka 
wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2.

Specjalizacje:
francuska, lingwistyczno-traduktologiczna
francuska, nauczycielska
hiszpańska, lingwistyczno-traduktologiczna
hiszpańska, nauczycielska

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
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Specjalności:
język rosyjski w biznesie
rosjoznawstwo

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów w zakresie filologii 
rosyjskiej (kryterium podstawowe).

Specjalności:
nauczycielska
tłumaczeniowa

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

Specjalność: język ukraiński w biznesie

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów w zakresie filolo-
gii ukraińskiej lub slawistyki z językiem ukraińskim (kryterium 
podstawowe). Absolwentów kierunków filologicznych innych 
niż filologia ukraińska lub slawistyka z językiem ukraińskim 
obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna (oceniana w skali od 2,0 
do 5,0) z zakresu minimum programowego dla studiów pierw-
szego stopnia filologii ukraińskiej. 

Specjalność: tłumaczeniowa

ROSJOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów w zakresie rosjo-
znawstwa lub filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe).

SLAWISTYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:
bałkanistyka
turystyczno-kulturowa

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie studiów wyższych w zakresie slawistyki 
(kryterium podstawowe). 

Specjalność: tłumaczeniowa
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WYDZIAŁ MATEMATYKI, 
FIZYKI I INFORMATYKI

www.mfi.umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin
tel. 81 537 52 12

FIZYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
biofizyka molekularna i medyczna
fizyka doświadczalna
fizyka teoretyczna i astrofizyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakre-
sie fizyki lub kierunku pokrewnego.

Specjalności:
fizyka teoretyczna
współczesna fizyka stosowana

FIZYKA TECHNICZNA (3,5-letnie, inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynierskie (3,5-letnie) 
– rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, 
do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
fizyka medyczna
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe
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FIZYKOCHEMIA NOWYCH MATERIAŁÓW
 (3,5-letnie, inżynierskie)

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynierskie (3,5-letnie) 
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: chemia lub fizyka
jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, informatyka, mate- 
matyka lub biologia

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia (waga 0,6), informa-
tyka (waga 0,6), matematyka (waga 1,0)

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc – rekrutacja na 
podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania 
limitu przyjęć.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na pod-
stawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych  
w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku 
mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc – złożenie komple-
tu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
grafika komputerowa
informatyka medyczna
programistyczna
systemy mobilne i sieci

MATEMATYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania 
limitu miejsc.

Specjalności:
biomatematyka
informatyczna
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka teoretyczna
matematyka z informatyką (studia nauczycielskie)
matematyka obliczeniowa
statystyczna analiza danych
zastosowania matematyki

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania 
limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów 
wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. 
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Specjalności:
biomatematyka
informatyczna
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka teoretyczna
matematyka z informatyką (studia nauczycielskie)
statystyczna analiza danych
zastosowania matematyki
zastosowania matematyki w fizyce

MATEMATYKA I FINANSE

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

matematyka
język obcy nowożytny

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zade-
klarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI 

I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

www.geografia.umcs.lublin.pl
www.wnozigp.umcs.lublin.pl

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 62
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GEOGRAFIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

geografia
jeden z przedmiotów: historia, język obcy nowożytny, mate- 
matyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:
geomonitoring z ekofizjografią – profil praktyczny
hydrometeorologia – profil praktyczny
kartografia z geoinformacją – profil praktyczny
organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej – profil  
ogólnouniwersytecki
fakultatywny blok pedagogiczny (w ramach dodatkowych,  
bezpłatnych 30 punktów ECTS)

Studia drugiego stopnia stacjonarne
dla absolwentów geografii: kwalifikacja na podstawie średniej 
arytmetycznej ocen: uwzględnionych do egzaminu dyplomo-
wego i wykazanej w suplemencie do dyplomu (z ukończo- 
nych studiów) oraz oceny na dyplomie;
dla absolwentów innych kierunków studiów: kwalifikacja na 
podstawie średniej arytmetycznej ocen: uwzględnionych do  
egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dy- 
plomu (z ukończonych studiów), oceny na dyplomie oraz wy-
ników testu z zakresu studiów pierwszego stopnia geografii.

Specjalności:
zarządzanie środowiskiem – profil ogólnoakademicki

kartografia i geoinformacja – profil praktyczny
klimatologia i gospodarka wodna – profil ogólnoakademicki
planowanie przestrzenne – profil praktyczny
rozwój regionalny – profil praktyczny
fakultatywny blok pedagogiczny (w ramach dodatkowych,  
bezpłatnych 30 punktów ECTS)

GEOINFORMATYKA

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, 
Fizyki i Informatyki)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

geografia lub matematyka
jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka lub język obcy  
nowożytny
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA (3,5-letnie, inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynierskie (3,5-letnie)
Przedmioty maturalne:

geografia
jeden przedmiot: historia, język obcy nowożytny, matematy- 
ka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – wstęp wolny dla 
osób mających świadectwo dojrzałości/maturalne.

Specjalności:
architektura krajobrazu – profil praktyczny
planowanie przestrzenne – profil praktyczny
zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni – profil praktyczny

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: biologia, geografia, historia, matema- 
tyka, wiedza o społeczeństwie
język obcy nowożytny

Specjalności:
ekoturystyka – profil ogólnoakademicki
gospodarowanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoaka- 
demicki
hotelarstwo – profil praktyczny
organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil ogólnoaka-
demicki
rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil praktyczny

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – wstęp wolny dla 
osób mających świadectwo dojrzałości/maturalne.

Specjalności:
gospodarowanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoaka-
demicki
organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil ogólnoaka-
demicki

Studia drugiego stopnia stacjonarne
dla absolwentów turystyki i rekreacji: kwalifikacja na podsta- 
wie średniej arytmetycznej ocen: uwzględnionych do egzami-
nu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu  
oraz oceny na dyplomie;
dla absolwentów innych kierunków studiów: kwalifikacja na 
podstawie średniej wyliczonej z: średniej arytmetycznej ocen 
uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej  
w suplemencie do dyplomu, oceny na dyplomie oraz wyników  
testu z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku turysty-
ka i rekreacja.

Specjalności:
geoturystyka – profil ogólnoakademicki
planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogól-
noakademicki
turystyka dzieci i młodzieży – profil praktyczny
turystyka zdrowotna – profil ogólnoakademicki

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – wstęp wolny dla osób 
mających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Specjalności:
geoturystyka – profil ogólnoakademicki
planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogól-
noakademicki
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WYDZIAŁ PEDAGOGIKI 
I PSYCHOLOGII

www.pip.umcs.lublin.pl

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
tel. 81 537 63 01

ANIMACJA KULTURY

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język polski (waga 0,5)
język obcy nowożytny (waga 0,25)

Kryterium dodatkowe 0–50 punktów – dokumentacja uczestnic-
twa kandydata w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zwią-
zanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody 
z własnej aktywności twórczej; udokumentowane zaangażowanie 
kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, 
wolontariat itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w kon-
kursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje  
o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczo-
ści własnej – również w postaci publikacji w czasopismach, wydaw-
nictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewi-
zji, radio, Internecie itp.).

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język polski
język obcy nowożytny
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Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedago- 
giczną
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie średniej ocen z ukończonych studiów.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów.

Specjalności:
animator i menedżer kultury
doradztwo zawodowe i personalne 
edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna
ogólnopedagogiczna
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną 
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język polski
język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelek- 
tualną
oligofrenopedagogika i tyflopedagogika
pedagogika resocjalizacyjna 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie średniej ocen z ukończonych studiów.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:
oligofrenopedagogika
pedagogika resocjalizacyjna
tyflopedagogika

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język polski
język obcy nowożytny
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Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na podsta-
wie średniej ocen z przebiegu studiów wyższych.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na podsta-
wie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc.

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język polski
jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (zaoczne) – rekru-
tacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc.

Specjalności:
psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia rodziny 
psychologia społeczna 
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WYDZIAŁ POLITOLOGII

www.politologia.umcs.lublin.pl

pl. Litewski 3
20-803 Lublin
tel. 81 537 60 20

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
marketing polityczny
medialna

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania 
limitu miejsc.
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Specjalności:
redaktorska
Public Relations
dziennikarstwo on-line

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
doradztwo polityczne i medialne
przywództwo polityczne
samorząd i polityka lokalna

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekru-
tacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc. 

Specjalności: 
bezpieczeństwo publiczne
doradztwo polityczne i medialne
przywództwo polityczne
samorząd i polityka lokalna

POLITYKA SPRAW PUBLICZNYCH

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
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Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
polityka lokalna i regionalna
polityka wewnętrzna i zagraniczna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Specjalności:
bezpieczeństwo międzynarodowe
integracja europejska
stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
studia regionu Pacyfiku

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekru-
tacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc. 

Specjalności:
pozaeuropejskie studia regionalne
projekty międzynarodowe
dyplomacja

STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język 
polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekrutacja na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limi-
tu miejsc.

Moduły:
rosyjski
ukraińsko-białoruski 
bałkański 
kaukaski

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekru-
tacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc. 

Specjalności:
systemy polityczne w Europie Wschodniej
współpraca regionalna w Europie Wschodniej
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WYDZIAŁ PRAWA 
I ADMINISTRACJI

www.prawo.umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin
tel. 81 537 51 26

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)  
– rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) 
 – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) 
 – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) 
 – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) 
– rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc.

Kierunki studiów na Wydziale Prawa i Administracji są kierunkami bez-
specjalnościowymi.
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ŻYCIE STUDENCKIE
AKADEMIKI

Uczelnia posiada 9 akademików położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz w pobliżu 
centrum miasta, w których do dyspozycji studentów jest ponad 
2800 miejsc. Oferujemy miejsca o różnym standardzie. Posiada-
my pokoje 1-, 2- i 3-osobowe. Opłaty są uzależnione od standar-
du danego pokoju.

W każdym akademiku znajduje się do dyspozycji mieszkańców 
sala klubowa i sala telewizyjna oraz pokoje „cichej nauki”. We 
wszystkich akademikach (w pokojach) dostępny jest Internet.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku mają te oso-
by, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemoż-
liwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie oraz znaj-
dują się w trudnej sytuacji materialnej.

Dla studentów zaocznych udostępniamy miejsca noclegowe na 
czas zjazdów.

Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce w akademiku, cen-
nik oraz inne informacje związane z akademikami można zna-
leźć na stronie internetowej Uczelni.

POMOC MATERIALNA

Uniwersytet z otrzymywanej od Ministerstwa dotacji tworzy 
tzw. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów. W jego ra-
mach przyznawane są stypendia o charakterze socjalnym i mo-
tywacyjnym. 

ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

Otrzymanie stypendium socjalnego zależy od sytuacji mate-
rialnej rodziny studenta. O jego przyznanie można się ubiegać, 
jeśli dochód na jednego jej członka nie przekracza określonej 
na Uczelni kwoty. W celu ubiegania się o stypendium należy 
złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek. 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości otrzymać 
mogą wyłącznie studenci studiów stacjonarnych, którzy speł-
niają określone kryteria. Osoba ubiegająca się o to świadczenie 
musi zamieszkiwać akademik bądź inny obiekt, co należy odpo-
wiednio udokumentować.

Zapomoga – jest jednorazowym, bezzwrotnym świadczeniem. 
Przysługuje w przypadku zaistnienia nagłej przyczyny losowej. 
Wysokość zapomogi uzależniona jest od zaistniałego zdarzenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – przy-
sługuje studentom, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności. Wysokości stypendium zależy od stopnia niepełno-
sprawności.
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Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymywania 
świadczeń o charakterze socjalnym, wzory wniosków, wykaz 
niezbędnych dokumentów oraz inne informacje można znaleźć 
na stronie internetowej Uczelni.

ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
O stypendium to można ubiegać się po ukończeniu I roku stu-
diów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, a także 
na I roku studiów drugiego stopnia, jednak tylko w przypad-
ku rozpoczęcia studiów w ciągu roku od ukończenia studiów 
pierwszego stopnia. 

Na każdym kierunku i roku ten rodzaj świadczenia może otrzy-
mywać nie więcej niż 10% studentów danego roku.

Aby ubiegać się o stypendium rektora, trzeba uzyskać wysoką 
średnią ocen, posiadać osiągnięcia naukowe, artystyczne 
albo wysokie wyniki sportowe. Wysokość stypendium uza-
leżniona jest od liczby otrzymanych punktów oraz miejsca na 
liście rankingowej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymywania sty-
pendium rektora, wzory wniosków oraz inne informacje doty-
czące tego świadczenia można znaleźć na stronie internetowej 
Uczelni.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
O stypendium to mogą ubiegać się studenci posiadający 

szczególnie wyróżniające się osiągnięcia naukowe, arty-
styczne i wyniki sportowe po ukończeniu I roku studiów 
pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz stu-
denci I roku studiów drugiego stopnia, jednak tylko w przy-
padku rozpoczęcia studiów w ciągu roku od ukończenia stu-
diów pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymywa-
nia stypendium ministra oraz inne informacje dotyczące 
tego świadczenia można znaleźć na stronie www.nauka.gov.
pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow  
w zakładce „stypendium ministra”.

Uwaga! Każde ze stypendiów można otrzymywać tylko na 
jednym kierunku!

KREDYTY STUDENCKIE

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne na prefe-
rencyjnych warunkach oprocentowania.

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ 
uczelni i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), pod warunkiem, 
że rozpoczęli studia przed 25. rokiem życia.

Lista banków, które udzielają kredytów, publikowana jest na po-
czątku roku akademickiego. Kredyt jest wypłacany co miesiąc, mak-
symalnie przez 10 miesięcy w czasie trwania roku akademickiego,  
w wysokości 600 zł. Spłata kredytu następuje najpóźniej 2 lata po za-
kończeniu studiów, chyba że student podejmie studia doktoranckie.
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Szczegółowe informacje odnośnie do kredytów studenckich 
można znaleźć na stronie internetowej Uczelni.

WSPARCIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Radziszewskiego 17
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 90
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc studentom 
w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Podejmowane 
przez nas działania mają na celu wyrównywanie szans eduka-
cyjnych studentów, którzy mają dodatkowe potrzeby wynikają-
ce z niepełnosprawności.

Zespół współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełno-
sprawnych „Alter Idem”, które skupia na równych prawach 
studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Działaniom 
studenckim przyświeca przesłanie, że ograniczenia mogą być 
zasobem, który wyzwala kreatywność i motywację do przekra-
czania barier.
Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na różne formy 
wsparcia:
Bezpłatny transport – dowóz na zajęcia dydaktyczne dla tych 
studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność po-
trzebują specjalistycznego transportu.
Pomoc asystenta – obowiązki asystenta są ustalane indywidu-
alnie w zależności od potrzeb studenta niepełnosprawnego.

Poradnictwo psychologiczne – spotkania z psychologiem,  
w ramach których studenci i ich rodziny mogą otrzymać facho-
wą pomoc.
Poradnictwo prawne – konsultacje z prawnikiem, który udzieli 
wyczerpującej odpowiedzi na pytania prawne, a także pomoże 
w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
Aktywność sportowa – współpraca z Centrum Kultury Fizycz-
nej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć na pływalni.
Szkolenia – uczestnictwo w organizowanych szkoleniach po-
maga studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do 
rozwoju potencjału osobistego.
Klub psychoedukacji – systematyczne dwugodzinne spotka-
nia, w ramach których studenci mają okazję ćwiczyć takie umie-
jętności jak: komunikacja, myślenie twórcze, asertywność.
Lektorat języka angielskiego – możliwość skorzystania z bez-
płatnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego, dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb studentów.
Wyjazdy szkoleniowo-rehabilitacyjne – w cenie dostępnej 
dla każdego studenta. Ich celem jest wzmocnienie i rozwijanie 
relacji między studentami UMCS.
Wyjazd adaptacyjny – studenci pierwszego roku mogą sko-
rzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności 
akademickiej.

W celu uzyskania informacji o dostosowaniu poszczegól-
nych Wydziałów UMCS do potrzeb osób niepełnosprawnych  
zapraszamy kandydatów na studia do kontaktu z pracownikami  
Zespołu ds. osób niepełnosprawnych.
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MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
BIURO ZAWODOWEJ PROMOCJI STUDENTÓW 
I ABSOLWENTÓW – BIURO KARIER
ul. Sowińskiego 12
20-040 Lublin
tel. 81 537 50 70
www.kariera.umcs.lublin.pl
www.facebook.com/bkumcs

Główne obszary działalności:
Serwis www.kariera.umcs.lublin.pl
Rozwój osobisty i zawodowy: doradztwo zawodowe
Warsztaty rozwoju kompetencji
Akcja „Podziel się pasją”
Dodatkowe praktyki w trakcie studiów
Program Absolwent

CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Radziszewskiego 18
Dom Studencki „Amor”
20-031 Lublin
tel. 81 53 333 63
www.cnc.umcs.lublin.pl

Centrum Nauczania i Centrum Języków Obcych UMCS prowa-
dzi lektoraty, fakultety i translatoria z 7 języków obcych (angiel-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego i łacińskiego). Zajęcia prowadzone są według sylabu-
sów oraz programów autorskich, z uwzględnieniem specyfiki  

i języka fachowego danego kierunku. Głównym ich celem jest 
wykształcenie u studentów umiejętności czynnego posługi-
wania się językiem, ze szczególnym naciskiem na naukę języ-
ka specjalistycznego oraz osiągnięcie co najmniej poziomu B2 
(wyższego średnio zaawansowanego).

CNiCJO UMCS jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne 
telc, City & Guilds, TOLES, Pearson Test of English, LCCI i BEC 
oferuje możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów 
językowych. Egzaminy obejmujące zarówno język ogólny, jak 
i specjalistyczny (m.in. prawniczy i biznesowy), realizują zało-
żenia polityki językowej Unii Europejskiej i są przeprowadzane 
zgodnie z wytycznymi programu ramowego Rady Europy Com-
mon European Framework of Reference.

CNiCJO UMCS organizuje kursy języka ogólnego i specjalistycz-
nego, kursy wyrównawcze oraz przygotowujące do powszech-
nie uznawanych międzynarodowych egzaminów językowych.
 
KULTURA AKADEMICKA

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY 
„CHATKA ŻAKA”
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel. 81 533 32 01
www.ack.lublin.pl
www.facebook.com/ack.umcs.chatkazaka
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„Chatka Żaka”, czyli Akademickie Centrum Kultury w Lublinie, 
to instytucja kultury utworzona przez Uniwersytet Marii Curie
-Skłodowskiej blisko 50 lat temu. To miejsce z bogatą tradycją, 
kolebka kultury alternatywnej w Lublinie. 

Misją ACK jest tworzenie zintegrowanego środowiska kultu-
rotwórczego o wymiarze ogólnopolskim, identyfikowanego  
z „Chatką Żaka”, Uniwersytetem i Lublinem. 

W kalendarz wydarzeń artystycznych Lublina na stałe wpisały 
się organizowane tu festiwale: Studenckie Konfrontacje Fil-
mowe, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej Wschody, 
Lubelskie Dni Fotografii, Powachluj na Scenie, „Bakcynalia” Epi-
demia Piosenki Turystycznej, Chatka Blues Festiwal, Studencki 
Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, Festiwal Muzyki 
Ludowej „Mikołajki Folkowe”. 

W Chatce Żaka od lat prężnie działają zespoły artystyczne  
i pracownie twórcze: Artystyczne Warsztaty Umiejętności, 
Chór Akademicki UMCS, Czytelnia Dramatu, Kino Studyjne, 
Młode Djembe, Orkiestra św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, 
Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskie-
go „Impetus” oraz redakcja pisma folkowego „Gadki z Chatki” 
(www.gadki.lublin.pl). 

Działalność ACK „Chatka Żaka” wspierają wolontariusze, którzy 
uczestniczą w programie KULTURIAT.

W 2013 r. w ACK swoją działalność rozpoczęło EPIcentum Tech-
nik Teatralnych, prowadzone przez Przemysława Buksińskie-

go, aktora dramatycznego, trenera i aktora improv. Prowadzone 
są warsztaty technik teatralnych, cykliczne spektakle teatru im-
prowizacji długiej formy, grupy No Potatoes, projekt teatralny 
3/4 SCENY oraz produkcje dramatyczne.

W maju 2013 r. wernisażem Tomasza Kulbowskiego, utalen-
towanego fotografa street photo, otworzyliśmy galerię fo-
tografii.

W Chatce Żaka działa Centrum Informacji Kulturalnej KIOSK 
ART, w którym studenci i zainteresowani życiem kulturalnym 
Lublina mogą zasięgnąć informacji o zbliżających się wydarze-
niach artystycznych w naszym mieście. Można również przyjść  
i poczytać literaturę o sztuce i najnowszych trendach w kul-
turze. 

INKUBATOR MEDIALNO
-ARTYSTYCZNY UMCS

Inkubator Medialno-Artystyczny jest odpowiedzią Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej na aktualne trendy w edukacji, 
kulturze i sztuce. To wyjątkowy we wschodniej Polsce cyfrowy 
ośrodek twórczy, którego beneficjentami są zarówno studen-
ci, jak i artyści oraz twórcy mediów i użytkownicy nowych tech-
nologii. 

Oferuje wysokiej klasy wyposażenie technologiczne i mul-
timedialne, specjalistyczne pracownie edukacyjno-medialne 
oraz interdyscyplinarne programy kształcenia multimedialnego 
i artystycznego dla studentów naszej Uczelni i beneficjentów 
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realizowanych tu projektów. 
W ramach działalności Inkubatora realizowany jest program 
popularyzacji nowoczesnych technologii i nowoczesnego 
dziennikarstwa.

Inkubator to miejsce umożliwiające wspólną pracę nad projek-
tami wykorzystującymi nowe technologie i media przez osoby 
o różnych umiejętnościach (teoretycy nowych technologii, in-
formatycy, artyści, designerzy, zwykli użytkownicy). Łączy naj-
nowsze pomysły i trendy z obszaru technologii i kultury medial-
nej.

W Inkubatorze promujemy ideę uczestnictwa w kulturze po-
przez wykorzystanie internetu, zachęcamy do poszukiwania 
nowatorskich pomysłów na to, jak tworzyć i rozpowszechniać 
kulturę z wykorzystaniem nowych mediów i technologii.

Co roku prowadzimy nabory do grupy medialnej, której 
uczestnicy po przeszkoleniu z zakresu obsługi i realizacji me-
dialnej, wspierają codzienną działalność dziennikarską i pro-
dukcyjną Inkubatora.

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS powstał w 2013 r. 
dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013.

AKADEMICKIE RADIO CENTRUM 98,2 FM
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel. 81 533 26 04
gg: 9712629
www.facebook.com/centrumfm
www.centrum.fm

Akademickie Radio Centrum to lokalna, akademicka stacja ra-
diowa nadająca w Lublinie i najbliższej okolicy na częstotliwości 
98,2 MHz. Jest obecne w eterze od 1995 r., wcześniej, przez ok. 
30 lat, funkcjonowało jako radiowęzeł (zasięg na obszarze Mia-
steczka Akademickiego UMCS).

Radio prezentuje muzykę m.in. alternatywną, wieczorami  
w programach autorskich pojawiają się także inne style mu-
zyczne. Od poniedziałku do piątku co godzinę nadaje aktualne 
informacje. Uzupełnieniem ramówki są audycje publicystyczne 
poświęcone środowisku akademickiemu i kulturze. Stacja na-
daje program także za pośrednictwem Internetu.

Od 2013 r. Akademickie Radio Centrum ma swoją siedzibę w In-
kubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. Redaktorem naczel-
nym radia jest Małgorzata Piasecka, wieloletnia dziennikarka 
Radia Zet.

SPORT AKADEMICKI

UMCS od wielu lat może poszczycić się sukcesami sportowy-
mi, zarówno w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak i sekcji 
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UMCS w ligach państwowych. Za sprawną realizację tych zadań 
odpowiadają Centrum Kultury Fizycznej UMCS (CKF) oraz Klub 
Uczelniany AZS UMCS. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia 
w ponad 20 sekcjach sportowych, co stanowi najlepszą ofertę 
wśród uczelni z naszego regionu.

Kompleks budynków Akademickiego Ośrodka Sportowego 
składa się z 3 hal sportowych, pływalni, 2 siłowni, sali do fitnes-
su, ścianki wspinaczkowej oraz sali do spinningu. Obok znajdu-
je się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświe-
tleniem oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS
ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin
tel. 81 533 71 99; 81 533 20 58
www.ckf.umcs.lublin.pl

Główne obszary działalności:
prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego 
dla studentów wszystkich Wydziałów UMCS;
prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych, w tym w za- 
kresie spinningu, doskonalenia i nauki pływania, aqua aero- 
bik, aqua senior i aqua slim, pływanie rekreacyjne /karnety/,  
zajęcia 40+, badania wydolnościowe, siłownia oraz jednorazo- 
we bilety wstępu na pływalnię;
współpraca ze Szkołami Partnerskimi – w ramach Drzwi 
Otwartych UMCS organizowane są zawody, w których rywali- 
zują studenci UMCS i uczniowie Szkół Partnerskich.

AZS UMCS LUBLIN
ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin
tel. 600 425 064, fax: 81 537 52 67
www.azs.umcs.pl 

AZS UMCS Lublin to wielosekcyjny Klub Uczelniany, największa 
organizacja sportowa w województwie lubelskim. Rokrocznie 
z powodzeniem występuje w zawodach z cyklu Akademickich 
Mistrzostw Polski, zajmując w sezonie 2012/2013 trzecie miej-
sce w klasyfikacji Uniwersytetów. 

Sekcje występujące w Ligach Państwowych:
Ekstraklasa: lekkoatletyka, tenis stołowy
I liga – koszykówka kobiet, piłka ręczna kobiet, piłka ręczna 
mężczyzn, futsal mężczyzn

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

ZARZĄD UCZELNIANY SAMORZĄDU STUDENTÓW UMCS
DS. Babilon, pok. 4
ul. Radziszewskiego 17
20–036 Lublin
tel. 81 537 54 16
www.facebook.com/zuss.umcs

Zadaniem Samorządu Studenckiego jest dbanie o dobro społeczności 
studenckiej UMCS. W porozumieniu z nim podejmowane są najważ-
niejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze sprawami socjalno-
-bytowymi studentów, a także Regulaminem i Programem Studiów.



Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które realizuje Zarząd 
Uczelniany Samorządu Studentów są majowe Lubelskie Dni 
Kultury Studenckiej „Kozienalia”. Oprócz tego m.in. wydaje Mie-
sięcznik Studencki A4 (e-mail: a4_redakcja@o2.pl), a także or-
ganizuje wyjazd integracyjny dla studentów pierwszego roku – 
Adapciak, imprezę otrzęsinową, zimowisko, turnieje sportowe, 
różne kursy i szkolenia skierowane do studentów i wiele innych 
projektów.

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

Organizacje studenckie są bardzo istotnym ogniwem życia spo-
łeczności uniwersyteckiej:

prowadzą szeroko pojętą działalność na wszystkich płaszczy-
znach życia studenckiego – zarówno naukową, jak i kultural- 
no-artystyczną, 
dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, 
pozwalają na poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, 
a także realizację swoich pasji, 
w UMCS na wszystkich Wydziałach działa 80 kół o różnorodnej 
specyfice, 
w Uczelni funkcjonują także przedstawicielstwa organizacji  
ogólnopolskich i ogólnoświatowych, są to m.in. AIESEC, ESN, 
AEGEE, Elsa, NZS czy AZS. 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności organizacji stu-
denckich w Uniwersytecie można znaleźć na stronie interneto-
wej Uczelni.

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE UMCS
Al. Racławickie 20
20-037 Lublin
tel. 504 189 348
www.da.umcs.lublin.pl
www.da.umcs.lublin.pl/facebook

Sercem działań Duszpasterstwa Akademickiego UMCS (DA 
UMCS) jest odprawiana o 19.30 w każdą niedzielę w kościele 
garnizonowym (Al. Racławickie 20) msza święta. 

Na DA składa się wiele różnych grup: Klub wyprawowo-górski, 
Klub filmowy, Wolontariat, Grupa muzyczna, Kościół dla praw-
dziwych mężczyzn, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch 
Światło – Życie. Bieszczady, Tatry, Roztocze to miejsca, które od-
wiedzamy w wolnym czasie w ciągu roku. W wakacje natomiast 
wyruszamy tam, gdzie tylko poniesie nas fantazja, i oczywiście 
na pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę jako studencka grupa na-
miotowa. 

Zapraszamy do DA UMCS wszystkich, którzy nie boją się wy-
zwań, traktują studia jako wielką przygodę swojego życia, szu-
kają swojego miejsca w studenckim świecie i chcą budować 
relacje z Bogiem i ludźmi. Z nami na pewno nie będziesz się 
nudził!
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SPOTKAJMY SIĘ
Program „Maturzysta”

Od roku szkolnego 2013/2014 ruszył Program „Maturzysta”, którego 
celem jest stworzenie miejsca, gdzie maturzyści znajdą wszystkie 
interesujące ich informacje, bez konieczności wędrowania po róż-
nych stronach internetowych, ale także otrzymają wskazówki, jak 
najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. 

Na stronie www.umcs.pl w profilu kandydat znajduje się zakładka 
programu, w której można znaleźć m.in.: terminy składania deklara-
cji/zmiany w deklaracjach, terminy matur pisemnych, wyniki matur, 
terminy rekrutacji na poszczególne kierunki na UMCS, progi punk-
towe na UMCS z ubiegłych lat oraz arkusze maturalne CKE wraz  
z odpowiedziami.

Ponadto Biuro Promocji specjalnie dla maturzystów przygotowało 
„Nocne powtórki maturalne”, wykłady, warsztaty, liczne konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami, które będzie można również znaleźć na 
www.facebook.com/studiuj. Planowana jest także „Próbna Matura 
z UMCS” z większości przedmiotów maturalnych. Szczegóły, zapisy  
i terminy będzie można znaleźć na naszej stronie bądź dołączając do 
programu – wówczas mailowo będą docierały najnowsze informa-
cje o planowanych wydarzeniach na naszym Uniwersytecie.

Drzwi Otwarte

Drzwi Otwarte to tradycyjna impreza, która od wielu już lat organi-
zowana jest na przełomie zimy i wiosny. W tym dniu w Rektoracie 

oraz w innych budynkach dydaktycznych UMCS można odwiedzić 
stoiska, na których poszczególne Wydziały, jednostki uniwersy-
teckie oraz organizacje studenckie prezentują swoją ofertę oraz 
zasady rekrutacji. W tym dniu odbywają się wydziałowe spotkania 
pracowników naukowych i studentów z młodzieżą szkolną. Akcja 
ma na celu zaznajomienie maturzystów i innych potencjalnych słu-
chaczy UMCS z bogatą ofertą Uniwersytetu. Drzwi Otwarte to także 
pokazy chemiczne i fizyczne, warsztaty, spotkania, wystawy, kon-
certy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Targi edukacyjne i spotkania w szkołach

Ważnym obszarem działań podjętych przez Uniwersytet, ma-
jących na celu pozyskanie nowych studentów, są organizowa-
ne od kilku lat wyjazdy przedstawicieli Biura Promocji na targi 
edukacyjne. Wyjazdy promocyjne UMCS obejmują swym zasię-
giemwojewództwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 
mazowieckie, małopolskie, podlaskie i łódzkie. Stoiska UMCS 
cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ze strony maturzystów.

Podczas targów edukacyjnych pracownicy Biura wspólnie ze 
studentami naszego Uniwersytetu w rzetelny i jasny sposób 
przedstawiają aktualną ofertę kształcenia oraz zasady rekrutacji 
na poszczególne kierunki i specjalności. Dodatkowo każdy ma-
turzysta może otrzymać informatory oraz broszury rekrutacyj-
ne, w których zawarte są szczegółowe informacje o Wydziałach, 
poszczególnych jednostkach, a także funkcjonujących w UMCS 
organizacjach studenckich oraz kołach naukowych.
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