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Szanowni Państwo,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa 
Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizo-
wana w Lublinie – akademickim mieście różnych kultur 
i tradycji. Uczelnia wykształciła 180 tysięcy absolwen-
tów, około 3,5 tysiąca osób uzyskało stopień doktora, 
przeprowadzono ponad 700 przewodów habilitacyj-
nych. W ubiegłym roku akademickim na wszystkich ty-
pach studiów kształciło się w naszych murach około 28 
tysięcy studentów. 

O wyjątkowości oferty edukacyjnej świadczy jej wszech-
stronność. Kształcimy na jedenastu Wydziałach. UMCS 
ma ugruntowaną pozycję w zakresie nauczania kierun-
ków ścisłych, od lat dużym zainteresowaniem cieszą 
się nauki przyrodnicze, matematyka czy informatyka. 
Nauki humanistyczne, neofilologie, dziennikarstwo 
– to również domena naszej Uczelni na akademickiej 
mapie nie tylko Lublina, ale również Polski. Kształci-
my zarówno prawników, ekonomistów, jak również ar-
tystów. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, 
wprowadzamy podążające za zmianami na rynku pracy 
specjalizacje, czego przykładem może być realizowany 
obecnie projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki 
opartej na wiedzy”. Uczelnia współpracuje ze środo-
wiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akade-
mickimi z kraju i zagranicy. Wprowadzamy rozwiązania 
mające na celu umiędzynarodowienie naszego Uniwer-
sytetu, intensyfikację  wymiany kadry naukowej i stu-
dentów z ośrodkami zagranicznymi, a także programy, 
dzięki którym gościmy znanych profesorów z całego 
świata. UMCS jest często głównym organizatorem pre-
stiżowych konferencji międzynarodowych.

Studenckie życie kulturalne toczy się wokół Akade-
mickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”, oferujące-
go różnorodne imprezy, spektakle i wystawy. Uczelnia 
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posiada własne Akademickie Radio Centrum. Do dys-
pozycji studentów ze sportowym zacięciem pozostaje 
Centrum Kultury Fizycznej, wyposażone w nowoczesny 
basen o standardach międzynarodowych, siłownie, sale 
gimnastyczne, boiska i korty tenisowe.

Niewątpliwym atutem Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej jest kampus studencki, unikatowy w skali Pol-
ski kompleks budynków dydaktycznych, domów stu-
denckich, klubów, obiektów kulturalnych i sportowych, 
zlokalizowanych w centrum miasta, w otoczeniu ziele-
ni. Możemy poszczycić się akademikami, które są pod 
względem funkcjonalności, jak również zapewnionych 
w nich warunków życia w czołówce domów studenc-
kich w Polsce. 

Uniwersytet inwestuje w infrastrukturę oraz moder-
nizację już istniejących obiektów. Realizujemy liczne 
projekty przy wsparciu funduszy pochodzących z Unii 
Europejskiej. Dzięki nim posiadamy dziś nowoczesne 
laboratoria, pracownie, aparaturę badawczą. 

Zachęcam wszystkich młodych ludzi, zastanawiających 
się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, do podjęcia 
decyzji o studiowaniu właśnie w naszym Uniwersyte-
cie. Studia w Lublinie to niższe niż w pozostałych re-
gionach Polski koszty utrzymania, piękne okolice Wy-
żyny Lubelskiej, czyste powietrze oraz swoisty tygiel 
kultur i tradycji. Kształcenie zaś na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej, którym mam zaszczyt kierować, 
to bogata oferta jednej z największych Uczelni publicz-
nych w kraju, możliwość wyboru spośród 46 kierunków 
studiów, sposobność dalszego rozwoju intelektualnego 
poprzez działalność w ponad 130 kołach naukowych, 
szeroki wachlarz propozycji kulturalnych.

 Z wyrazami szacunku, 
 Rektor UMCS 

 prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski 
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Dlaczego warto  
studiować w UMCS
 siła tradycji 
 Jesteśmy Uczelnią z ponad sześćdziesięcioletnią historią.  
Mamy bogate doświadczenie w zakresie rozwoju i upo-
wszechniania wiedzy. Studia wyższe ukończyło tu  180 ty- 
sięcy osób.  Zyskaliśmy renomę uczelni przyjaznej stu-
dentom, uczelni o szerokim spektrum badań naukowych 
i bogatej ofercie dydaktycznej. Od lat zajmujemy miejsce 
w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych rankin-
gów szkół wyższych.

 oferta dydaktyczna 
System kształcenia oparty jest na zasadach przewidzia-
nych w Procesie Bolońskim. Przy wykorzystaniu ciągle 
doskonalonych metod dydaktycznych kształcimy naj-
wyżej wykwalifikowane kadry na studiach licencjackich, 
magisterskich i doktoranckich. Funkcjonują również stu-
dia o charakterze indywidualnym i interdyscyplinarnym. 
W ramach 11 Wydziałów proponujemy 46 kierunków stu-
diów i studiów międzykierunkowych oraz ponad 120 spe-
cjalności. Prowadzimy Kolegia Licencjackie w Radomiu, 
Białej Podlaskiej i Biłgoraju oraz Kolegium Sztuk Pięknych 
w Kazimierzu Dolnym. Mamy bogatą ofertę studiów pody-
plomowych, w tym studia prowadzone w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Wysoką jakość kształce-
nia potwierdzają akredytacje poszczególnych kierunków 
przyznawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną 
i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

 poziom kadry 
UMCS jest miejscem pracy znakomicie wykształconej ka-
dry naukowej. W jej skład wchodzi 458 profesorów i dok-
torów habilitowanych oraz 1250 doktorów i asystentów. 
Włączają się oni do krajowych i międzynarodowych pro-
gramów badawczych, podejmują bezpośrednią współ-
pracę z jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi 
w kraju i za granicą, są autorami artykułów, monografii 
naukowych, podręczników, opracowań słownikowych i en-
cyklopedycznych, poradników zawodowych i skryptów 
dydaktycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

▐
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 infrastruktura, miasteczko akademickie,  
 baza dydaktyczna 
Możemy pochwalić się jedną z najpiękniejszych w Polsce 
dzielnicą uniwersytecką leżącą w samym centrum miasta. 
Miasteczko akademickie to oprócz siedzib Wydziałów 
i Rektoratu – akademiki, przychodnia zdrowia, obiekty 
sportowe, obiekty Akademickiego Centrum Kultury, sieć 
klubów i bufetów. Baza dydaktyczna obejmuje doskonale 
wyposażone laboratoria, sieć bibliotek zasobnych w zbio-
ry oraz nowoczesne sale wykładowe.

 badania naukowe 
Badania naukowe prowadzone są w dziesiątkach dyscy-
plin naukowych w ramach jedenastu Wydziałów, dwudzie-
stu pięciu Instytutów oraz pięciu jednostkach na prawach 
instytutu – w katedrach, zakładach, pracowniach. Rozwo-
jowi specjalizacji sprzyjają także Centrum Nanotechnolo-
gii, Centrum Biotechnologii, Centrum Badań Wschodnich, 
Centrum Ochrony Środowiska.
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 współpraca międzynarodowa 
Uczestniczymy w programach współpracy międzyuniwer-
syteckiej na podstawie umów bilateralnych z uczelniami 
z USA, Brazylii, Rosji, Korei, Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy 
szczególnie zaangażowani w akademickie programy 
wspólnotowe realizowane z uczelniami z krajów Unii Euro-
pejskiej i krajów kandydujących. Głównymi międzynarodo-
wymi programami naukowymi i dydaktycznymi, w których 
bierzemy udział, są: Program Ramowy Unii Europejskiej, 
Socrates/Erasmus, Gruntvig Lingua, Jean Monnet for Po-
land, The Baltic University Programme, Programy Polsko- 
-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta.

 studenci w działaniu 
Pod względem liczby studentów jesteśmy jedną z najwięk-
szych uczelni we wschodniej Polsce. Obecnie w UMCS 
kształci się 27 tysięcy osób na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz około 800 doktorantów. Studiu-
jący rozwijają swoje zainteresowania w wielu kołach na-
ukowych i organizacjach studenckich. Na Uniwersytecie 
prężnie działa Samorząd Studentów i Samorządy Wy-
działowe. Organizują panele dyskusyjne, wykłady, konfe-
rencje naukowe oraz imprezy o charakterze artystycznym 
i kulturalnym. Przygotowują wystawy, warsztaty, pokazy, 
kabarety, koncerty, imprezy otrzęsinowe, wyjazdy szkole-
niowe i integracyjne, studenckie dni kultury. Najaktywniej-
si uczestniczą w programach stypendialnych i wymianie 
międzynarodowej.

 bogata oferta zajęć pozauczelnianych 
Kształcenie i badania naukowe Uniwersytetu wspierane 
są przez liczne jednostki organizacyjne i instytucje o cha-
rakterze doświadczalnym, szkoleniowym i usługowym. 
Należą do nich: Biblioteka Główna, Biblioteka Brytyjska, 
Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoēsa, Cen-
trum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Centrum 
Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Cen-
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trum Europy Wschodniej, Centrum Dokumentacji Europej-
skiej UMCS, Fundacja UMCS, Lubman UMCS, Ogród Bota-
niczny oraz Wydawnictwo UMCS.

 duży wybór zajęć sportowych 
Oprócz dydaktycznych zajęć wychowania fizycznego, 
studentom wszystkich Wydziałów oferujemy zajęcia 
w ponad 20 sekcjach sportowych, zapraszamy na spływy 
kajakowe, rejsy żeglarskie, wędrówki rowerowe i piesze, 
obozy narciarskie i snowboardowe. Z powodzeniem rywa-
lizujemy w ligach uczelnianych, uczestniczymy w Mistrzo-
stwach Polski Szkół Wyższych. W klasyfikacji uniwersyte-
tów AZS UMCS plasuje się na czołowych pozycjach. Klub 
uczestniczy także w rozgrywkach sportu wyczynowego.

 możliwość kontynuowania nauki 
 na studiach podyplomowych 
 i doktoranckich 
Absolwenci mogą wybierać spośród 73 studiów podyplo-
mowych oraz z oferty studiów podyplomowych prowa-
dzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie: biologii, 
geografii, chemii, ekonomii, filozofii, nauk o poznaniu i ko-
munikacji społecznej, historii, biotechnologii, kulturoznaw-
stwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa dla magistrów 
filologii polskiej, językoznawstwa i literaturoznawstwa dla 
magistrów neofilologii, fizyki, matematyki, pedagogiki, 
psychologii, nauk o polityce, prawa oraz socjologii.

 uczelnia przyjazna studentom 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, jako insty-
tucja powołana do reprezentowania interesów studenckich 
oraz posiadająca ogromne doświadczenie w działalności 
na ich rzecz, ponosząca współodpowiedzialność za ocenę 
warunków i jakości kształcenia na polskich uczelniach - 
14 października 2004 roku przyznał Uniwersytetowi tytuł 
„Uczelni przyjaznej studentom”.
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Informacje ogólne
1. O przyjęcie na  jednolite studia magisterskie  i  studia 

pierwszego stopnia  mogą się ubiegać kandydaci posia-
dający świadectwo dojrzałości („nowej matury” lub „sta-
rej matury”).

2. O przyjęcie na studia  drugiego stopnia  mogą ubiegać 
się absolwenci studiów wyższych. Pierwszeństwo w przy-
jęciu na studia mają  absolwenci UMCS  z oceną stanowią-
cą podstawę kwalifikacji nie niższą niż 3,5.

3. Obywatele polscy, posiadający świadectwo  zagranicznej 
szkoły  równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej 
są kwalifikowani na zasadach ustalonych dla kandydatów 
ze „starą maturą” (warunek nostryfikacji świadectwa).

4. Obywatele polscy, posiadający dyplom ukończenia  
 zagranicznej szkoły  wyższej mogą się ubiegać o przy-
jęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem stwier-
dzenia równorzędności dyplomu z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów wyższych.

5. Kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej  
 „International Baccalaureate”  przyjmowani są na zasa-
dach ustalonych dla kandydatów z „nową maturą”.

6. Uprawnienia przysługujące  laureatom  oraz  finalistom 
olimpiad  stopnia centralnego przy ubieganiu się o przy-
jęcie na studia wskazano w  na s. 25-26.  

7.  Zgłoszenia kandydatów  na studia przyjmowane są wy-
łącznie w trybie rejestracji internetowej  (IRK).  Rejestra-
cję uznaje się za wiążącą, gdy kandydat:

	wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona rejestracji 
na wybrany kierunek studiów,

	wniesie opłatę rekrutacyjną i Uniwersytet uzyska po-
twierdzenie bankowe o przelewie.

8. Postępowanie kwalifikacyjne ma  charakter konkursowy  
i może obejmować:

	 oceny uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego 
(na studia „pomaturalne”),

	wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu uzdol-
nień kierunkowych,

	ocenę ze studiów wyższych, np. konkurs dyplomów, 
średnią ze studiów (na studia drugiego stopnia).

▐
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9. W przypadku  osób niepełnosprawnych,  komisja rekru-
tacyjna może zastosować inną niż ustalona forma spraw-
dzianu.

10. Kandydat  zakwalifikowany  na studia składa  dokumenty  
w miejscu i terminie wskazanym w opisie kierunku stu-
diów. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczo-
nym terminie jest równoznaczne z  rezygnacją  ze stu-
diów. 

11. Po złożeniu kompletu dokumentów przedstawiciel Komi-
sji wręcza kandydatowi  decyzję o przyjęciu na studia. 

12. Kandydaci zdający maturę za granicą lub maturę IB mogą 
dostarczyć świadectwo dojrzałości w terminie później-
szym, jednak nie później niż 20 września 2012 r.

13. Podania/prośby o przyjęcie na studia kierowane do  UKR  
przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną - za po-
mocą systemu  IRK.  
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Oferta edukacyjna
 Wykaz kierunków wg Wydziałów 

Wydział/kierunek stopień
Wydz. Biologii i Biotechnologii

1. Biologia I II

2. Biotechnologia I II

Wydz. Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
3. Geografia I II

4. Turystyka i rekreacja I II

5. Gospodarka przestrzenna I -

Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki
6. Matematyka I II

7. Fizyka I II

8. Fizyka techniczna I -

9. Informatyka I II

Wydz. Chemii
10. Chemia I II

11. Ochrona środowiska I II

Wydz. Prawa i Administracji
12. Prawo M

13. Administracja I II

14. Bezpieczeństwo wewnętrzne I II

Wydz. Humanistyczny
15. Filologia polska I II

16. Logopedia z audiologią I II

17. Filologia rosyjska I II

18. Rosjoznawstwo I II

19. Slawistyka I II

20. Filologia ukraińska I II

21. Filologia angielska I II

22. Filologia germańska I II

23. Filologia romańska I II

24. Filologia iberyjska I II

25. Lingwistyka stosowana I II

26. Historia I II

27. Archeologia I II

28. Informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo I II

29. Kulturoznawstwo I II

30. Etnologia I -

Wydz. Ekonomiczny
31. Ekonomia I II

32. Finanse i rachunkowość I II

33. Zarządzanie I II

▐
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Wydz. Pedagogiki i Psychologii
34. Pedagogika I II

35. Pedagogika specjalna I II

36. Praca socjalna I -

37. Psychologia M

Wydz. Filozofii i Socjologii
38. Filozofia I II

39. Interdyscyplinarne studia 
religioznawcze1 I II

40. Kognitywistyka1 I -

41. Studia filozoficzno-historyczne 
(makrokierunek) I -

42. Socjologia I II

Wydz. Politologii
43. Politologia I II

44. Stosunki międzynarodowe I II

45. Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna I II

46. Studia wschodnioeuropejskie I -

Wydz. Artystyczny

47. Edukacja artystyczna  
w zakr. sztuk plastycznych I II

48. Grafika M

49. Grafika I II

50. Malarstwo M

51. Malarstwo I II

52. Edukacja artystyczna  
w zakr. sztuki muzycznej I II

53. Jazz i muzyka estradowa I -

Studia Międzykierunkowe

54. Międzykierunkowe Indywidualne 
Studia Humanistyczne I II

55. Matematyka i finanse I -

1 - pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego
M - jednolite studia magisterskie
I - studia pierwszego stopnia
II - studia drugiego stopnia

♦	 Każdy zainteresowany  (w tym kandydat, który 
nie założył konta w IRK) może zapoznać się z  OFERTĄ  
edukacyjną i  ZASADAMI  kwalifikacji na wybrany kie-
runek studiów; otworzenie okna z opisem studiów 
umożliwia funkcja  Katalog  ze strony startowej  IRK. 

♦	 Szczegółowa INSTRUKCJA  rejestracji w systemie IRK 
(„krok po kroku”) dostępna jest ze strony startowej 
IRK  Pomoc/pomoc techniczna.  
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Internetowa rejestracja
kandydatów (IRK)

System internetowej rejestracji kandydatów  IRK  funkcjo-
nuje pod adresem:  http://irk.umcs.lublin.pl 

	kandydaci mają dostęp do systemu IRK we własnym za-
kresie, 

	lub mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych i po-
mocy w Biurze Rekrutacji:
 Biuro Rekrutacji  - Biblioteka Główna UMCS, I piętro, p. 21.

 1. W celu rejestracji kandydat: 
•	  wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów postępowania rekrutacyjnego i dokumentowania 
przebiegu studiów oraz akceptuje obowiązujące zasady 
i terminy postępowania,

•	  zakłada osobiste konto  rejestracyjne, którego identyfika-
torem jest numer PESEL kandydata,

•	  wypełnia i zatwierdza  kwestionariusz osobowy,
•	  podaje przedmioty  zdawane na maturze; ich poziom 

i uzyskane wyniki (tegoroczny maturzysta wskazuje 
przedmioty i poziom egzaminu, zaś oceny wprowadza 
niezwłocznie po uzyskaniu świadectwa z OKE),

•	  dokonuje wyboru  kierunków studiów (ewentualnie spe-
cjalności),

•	  wnosi opłatę  w określonej wysokości i terminie na indywi-
dualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK.

▐
▐
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 2. Rejestrację uznaje się za wiążącą, 
 gdy kandydat: 

•	 wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i eduka-
cyjne,

•	 zarejestruje się na wybrany kierunek/specjalność studiów,
•	 wniesie opłatę rekrutacyjną i Uniwersytet uzyska potwier-

dzenie bankowe o przelaniu na konto wniesionej opłaty.

 3. Konsekwencje 
błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, 
ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji 
ponosi kandydat.

 4. Kandydat jest zobowiązany  
do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobiste-
go konta rejestracji. Uniwersytet nie odpowiada za skutki 
udostępnienia tego hasła osobom trzecim.

 6. Osobiste konto kandydata służy do: 
•	  dokonania  i potwierdzenia rejestracji,
•	  przekazywania  przez komisje rekrutacyjne informacji do-

tyczących kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjne-
go i  wyników  tych etapów,

•	  przekazywania  wszelkich innych  wiadomości  niezbęd-
nych w postępowaniu rekrutacyjnym,

•	  wniesienia podania/prośby  do UKR o przyjęcie na wol-
ne/zwolnione miejsca.

 7. Informacje 
przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu jego osobi-
stego konta lub wskazanego adresu poczty elektronicz-
nej  uważa się za przekazane.  Uniwersytet nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata 
z tymi wiadomościami.
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Droga po indeks 
(krok po kroku)
 
 A.  Postępowanie kwalifikacyjne 
na podstawie wyników maturalnych, egzaminu wstęp-
nego lub konkursu świadectw/dyplomów:
 1. założenie  osobistego konta w systemie IRK, wpro-
wadzenie wszystkich niezbędnych danych osobowych 
i edukacyjnych (czynność tę można wykonać w Biurze 
Rekrutacji),
 2. zarejestrowanie  się na wybrany kierunek studiów,
 3. dokonanie opłaty  rekrutacyjnej (na indywidualne 
konto kandydata),
 4. przystąpienie do egzaminu  wstępnego (dotyczy 
kandydatów, których obowiązuje egzamin wstępny) 
lub złożenie odpowiednich dokumentów,
 5. zapoznanie się  z wynikiem postępowania kwalifi-
kacyjnego,

 obowiązki kandydata 
 zakwalifikowanego na studia: 
 6. wydrukowanie kwestionariusza osobowego  (uzu-
pełnienie i złożenie podpisu),
 7. wydrukowanie formularza opłat i dokonanie opłaty  
za legitymację i indeks,
 8. wprowadzenie  do systemu IRK elektronicznej wer-
sji fotografii (czynność tę można wykonać w Biurze 
Rekrutacji),
 9. złożenie  kompletu dokumentów w terminie i miej-
scu właściwym danemu kierunkowi studiów.

 UWAGI 
•	 Po zakończeniu postępowania komisja ogłosi  pierw-

szą listę  osób zakwalifikowanych (zgodnie z rankin-
giem i limitem miejsc).

•	 Po upływie terminu przewidzianego na złożenie doku-
mentów przez kandydatów z  pierwszej listy,  komisja 
ogłosi  drugą listę  osób zakwalifikowanych (na zwol-
nione miejsca). 

▐
▐
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•	 Jeśli nie zostanie wypełniony limit miejsc, postępowa-
nie rekrutacyjne może obejmować kolejny termin zło-
żenia dokumentów i ogłoszenia  trzeciej listy  osób 
zakwalifikowanych.

•	 W opisie każdego kierunku wskazano termin i miejsce 
złożenia dokumentów.

•	 W terminach ogłaszania kolejnych list osób zakwali-
fikowanych kandydat winien  sprawdzać informacje  
na swoim koncie!

 B. Rekrutacja polegająca na złożeniu 
 kompletu dokumentów 
 do wypełnienia limitu miejsc: 
 1. założenie  osobistego konta w systemie IRK, wpro-
wadzenie wszystkich niezbędnych danych,
 2. zarejestrowanie  się na wybrany kierunek studiów,
 3. wydrukowanie  kwestionariusza osobowego oraz 
formularza opłaty i  dokonanie opłat  (rekrutacyjnej  
+ za legitymację i indeks),
 4. wprowadzenie  do systemu IRK elektronicznej wer-
sji fotografii (plik JPG),
 5. złożenie  kompletu dokumentów w terminie i miej-
scu właściwym danemu kierunkowi studiów.

 UWAGA:  o przyjęciu decyduje  kolejność złożenia do-
kumentów  (a nie kolejność rejestracji w systemie IRK).

 C. Tryb postępowania odwoławczego: 
 1. Podstawą odwołania  do Uczelnianej Komisji Rekru-
tacyjnej od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków 
i trybu rekrutacji na studia. 
 2. Odwołania  składa się za pośrednictwem Wydzia-
łowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty 
ogłoszenia wyników.
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Dokumenty
1. Uzupełniony i podpisany  kwestionariusz  osobowy 
wydrukowany z IRK.
2. Oryginał lub odpis  świadectwa maturalnego /doj-
rzałości (w tym  aneks  do świadectwa, jeżeli kandy-
dat poprawiał wynik egzaminu maturalnego), oraz:
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  
( dotyczy TYLKO kandydatów na studia DRUGIEGO 
 STOPNIA ).
3. Dwie aktualne  fotografie  (jak do dowodu osobiste-
go: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 
35x45 mm).
4.  Kserokopia dowodu tożsamości  (bez konieczności 
potwierdzenia urzędowego).
 5. Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów 
 II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podsta-
wie średniej oceny z przebiegu studiów wyższych - 
 dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS. 

Na kierunkach, na których może zaistnieć zagrożenie 
dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, 
ochrona środowiska), kandydat  otrzyma skierowanie  
na badania do Lekarza Medycyny Pracy - zaświadcze-
nie od lekarza należy  złożyć niezwłocznie  po wyko-
naniu badań.

Podczas składania dokumentów kandydat może być 
poproszony  o przedstawienie: 

•  dowodu tożsamości,  
•  dowodu opłaty rekrutacyjnej,  
•  dowodu opłaty za legitymację i indeks.  

Osoby składające dokumenty z upoważnienia kandy-
data winny ponadto złożyć:
1. Upoważnienie  podpisane przez kandydata  wska-
zujące kierunek studiów w UMCS.
2.  Potwierdzoną kserokopię  dowodu osobistego kan-
dydata (potwierdzoną w Biurze Rekrutacji lub u nota-
riusza) lub  kserokopię  i do wglądu  dowód osobisty  
kandydata.

▐
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Zasady przeliczania
ocen maturalnych 
na punkty rekrutacyjne
 UWAGA:  Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postę-
powania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiące-
go podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

 A. 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, będącego drugim językiem nauczania w kla-
sach dwujęzycznych) w pierwszej kolejności przelicza 
się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu: 

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

i nie może on przekroczyć 100%)

▐
▐
▐
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Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępo-
waniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

 B. Ocena z egzaminu dojrzałości 
 („stara” matura): 
Uznawany jest wynik z pisemnej lub ustnej części eg-
zaminu. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmio-
tu egzamin zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, 
uwzględniana będzie średnia z obu ocen. 

SKALA OCEN 1 - 6 SKALA OCEN 2 - 5

OCENA PUNKTY 
REKRUT. OCENA PUNKTY 

REKRUT.

dopuszczający/ 
mierny (2) 30

dopuszczający plus 
(2+) 45

dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50

dostateczny plus 
(3+) 90 dostateczny plus 

(3+) 90

dobry (4) 120 dobry (4) 140

dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170

bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200

bardzo dobry plus 
(5+) 190

celujący (6) 200

 C. Dyplom matury  
 międzynarodowej (IB): 

poziom SL poziom HL

pkt poziom P pkt poziom R

7 100% 7 100%

6 86% 6 86%

5 72% 5 72%

4 58% 4 58%

3 44% 3 44%

2 30% 2 30%

1 0% 1 0%
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Uprawnienia przysługujące 
laureatom i finalistom 
olimpiad 
Podstawą uzyskania uprawnień jest  oryginał doku-
mentu  wydanego przez Komitet Główny Olimpiady, 
stwierdzający uzyskanie tytułu laureata lub finalisty 
olimpiady centralnej (III stopnia).
Uczestnicy olimpiad korzystają z uprawnień tylko raz, 
w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie 
od roku uzyskania przywileju. W przypadku niewy-
korzystania uprawnień w roku uzyskania świadectwa 
dojrzałości komisja rekrutacyjna może je przyznać 
w roku następnym po uzyskaniu pisemnego oświad-
czenia kandydata.

Lp Kierunek stu-
diów Nazwa olimpiady

Przyjęcie bez postę-
powania kwalifika-

cyjnego

1.
2.

Biologia
Biotechnologia

Biologiczna Laureaci i finaliści
Chemiczna Laureaci i finaliści

Wiedzy Ekologicznej Laureaci i finaliści

3.
4.

Geografia
Turystyka i re-
kreacja

Geograficzna 
i Nautologiczna Laureaci i finaliści

5. Chemia
Biologiczna Laureaci i finaliści

Chemiczna Laureaci i finaliści

6. Ochrona środo-
wiska

Biologiczna Laureaci i finaliści
Chemiczna Laureaci i finaliści
Geograficzna Laureaci i finaliści

7.
8.

Prawo
Administracja

Historyczna Laureaci
Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

Laureaci

9.

Filologia an-
gielska Języka Angielskiego Laureaci i finaliści

Filologia ger-
mańska Języka Niemieckiego Laureaci i finaliści

10. Archeologia
Historyczna Laureaci i finaliści
Geograficzna Laureaci i finaliści

11.
12.
13.

Ekonomia
Zarządzanie 
Finanse i ra-
chunkowość

Matematyczna Laureaci i finaliści
Wiedzy Ekonomicznej Laureaci i finaliści
Historyczna Laureaci i finaliści
Geograficzna 
i Nautologiczna Laureaci i finaliści

Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

Laureaci i finaliści

Wiedzy 
o Unii Europejskiej 
(organizowana przez 
WSH w Pułtusku)

Laureaci i finaliści

Informatyczna Laureaci i finaliści
Przedsiębiorczości Laureaci i finaliści

▐
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14 
15.

16.

Pedagogika
Pedagogika 
specjalna
Praca socjalna

Literatury i Języka 
Polskiego Laureaci i finaliści

Języka Angielskiego Laureaci i finaliści
Języka Francuskiego Laureaci i finaliści
Języka Niemieckiego Laureaci i finaliści
Języka Rosyjskiego Laureaci i finaliści

17. Psychologia
Literatury i Języka 
Polskiego Laureaci

Biologiczna Laureaci

18. Filozofia

Filozoficzna Laureaci i finaliści
Literatury i Języka 
Polskiego Laureaci i finaliści

Matematyczna Laureaci i finaliści
Historyczna Laureaci i finaliści
Biologiczna Laureaci i finaliści
Fizyczna Laureaci i finaliści
Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

Laureaci i finaliści

Wiedzy o Prawach 
Człowieka Laureaci i finaliści

Wiedzy o Unii 
Europejskiej Laureaci i finaliści

19.
Studia filozo-
ficzno-histo-
ryczne

Filozoficzna Laureaci i finaliści
Historyczna Laureaci i finaliści
Literatury i Języka 
Polskiego Laureaci i finaliści

20. Socjologia
Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

Laureaci i finaliści

21.
22.

23.

24.

Politologia
Stosunki mię-
dzynarodowe
Dziennikarstwo 
i komunikacja 
społeczna
Studia wschod-
nioeuropejskie

Wiedzy 
o Polsce i Świecie 
Współczesnym

Laureaci i finaliści

Historyczna Laureaci i finaliści
Wiedzy o Prawach 
Człowieka Laureaci i finaliści

Wiedzy 
o Unii Europejskiej 
(organizowana przez 
WSH w Pułtusku)

Laureaci i finaliści
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Poradnik maturzysty
– oferta inaczej
 przyjęcia na podstawie 
 złożonego kompletu dokumentów 

 (do wyczerpania limitu miejsc!) 
 jedyny warunek: zdana matura 

studia stacjonarne
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

fizyka
fizyka techniczna
matematyka

studia niestacjonarne
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

matematyka

Wydział Prawa i Administracji
prawo
administracja
bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczny
filologia polska (oraz studia nauczycielskie z j. polskim,  
jako pierwszym przedmiotem nauczania)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
kulturoznawstwo

Wydział Ekonomiczny
ekonomia
finanse i rachunkowość
zarządzanie

Wydział Filozofii i Socjologii
filozofia

▐
▐
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 przyjęcia na podstawie 
 wyników egzaminów 
 z przedmiotów obowiązkowych 
(język polski, dowolny język obcy, matematyka)

możesz kandydować na:

studia stacjonarne
Wydział Humanistyczny

filologia polska (oraz studia nauczycielskie z j. polskim,  
jako pierwszym przedmiotem nauczania)
filologia romańska (spec. nienauczycielska)
filologia iberyjska
filologia ukraińska
historia
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
(m.in. j. polski + matematyka)
kulturoznawstwo (+ udokumentowanie udziału w realizacji 
zainteresowań)
logopedia (m.in. j. polski + matematyka + sprawdzian)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
informatyka (m.in. matematyka)
matematyka i finanse (m.in. matematyka, +)

Wydział Pedagogiki i Psychologii
pedagogika
pedagogika specjalna
praca socjalna
psychologia (m.in. matematyka, +)

Wydział Ekonomiczny
ekonomia (m.in. matematyka, +)
finanse i rachunkowość (m.in. matematyka, +),
zarządzanie (m.in. matematyka, +)

Wydział Filozofii i Socjologii
filozofia (m.in. matematyka)
interdyscyplinarne studia religioznawcze 
(m.in. j. polski + matematyka)
kognitywistyka
studia  filozoficzno-historyczne 

studia niestacjonarne
Wydział Humanistyczny

historia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
pedagogika
pedagogika specjalna
praca socjalna
psychologia (j. polski + m.in. matematyka)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
turystyka i rekreacja (j. obcy + m.in. matematyka)
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jeśli zdałeś jako 
przedmiot

 wybrany lub dodatkowy:
>>

możesz kandydować
na następujące kierunki 

studiów:

HISTORIĘ

archeologia (+ geografia)

bezpieczeństwo wewnętrzne

dziennikarstwo (+ j. polski + j. obcy)

ekonomia (+ j. obcy)

etnologia (+)

filozofia (+ j. polski)

finanse i rachunkowość (+ j. obcy)

geografia (+ geografia)

gospodarka przestrzenna  
(+ geografia)

historia

informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo (+)

interdyscyplinarne studia 
religioznawcze (+)

kognitywistyka (+)

kulturoznawstwo (+ j. polski,  
+ udział w realizacji zainteresowań)

międzykierunkowe indywidualne 
studia humanistyczne (+ j. polski 
+ j. obcy)

politologia (+ j. polski + j. obcy)

prawo (+WoS)

psychologia (+ j. polski)

socjologia (+ j. polski)

stosunki międzynarodowe (+ j. polski 
+ j. obcy)

studia filozoficzno-historyczne  
(+ j. polski)

studia wschodnioeuropejskie  
(+ j. polski + j. obcy)

turystyka i rekreacja (+ j. obcy)

zarządzanie (+ j. obcy)

WIEDZĘ 
O SPOŁECZEŃSTWIE

administracja
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo (+ j. polski + j. obcy)
etnologia (+)
filozofia (+ j. polski)
interdyscyplinarne studia 
religioznawcze (+)
studia filozoficzno-historyczne  
(+ j. polski)
geografia (+ geografia)
gospodarka przestrzenna  
(+ geografia)
historia
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo (+)
kognitywistyka (+)
kulturoznawstwo (+ j. polski + udział 
w realizacji zainteresowań)
międzykierunkowe indywidualne 
studia humanistyczne (+ j. polski  
+ j. obcy)
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WIEDZĘ 
O SPOŁECZEŃSTWIE

politologia (+ j. polski + j. obcy)
prawo (+ historia)
socjologia (+)
stosunki międzynarodowe (+ j. polski 
+ j. obcy)
studia wschodnioeuropejskie  
(+ j. polski + j. obcy)
turystyka i rekreacja (+ j. obcy)

BIOLOGIĘ

biologia oraz studia nauczycielskie 
z biologią  (+)
biotechnologia (+)
chemia (+ chemia)
filozofia (+ j. polski)
interdyscyplinarne studia 
religioznawcze (+)
studia filozoficzno-historyczne  
(+ j. polski)
logopedia (+ j. polski + sprawdzian)
ochrona środowiska (+)
psychologia (+ j. polski)
turystyka i rekreacja (+ j. obcy)

CHEMIĘ

biologia (+ biologia)
biotechnologia (+ biologia)
chemia (+)
filozofia (+ j. polski)
interdyscyplinarne studia 
religioznawcze (+)
kognitywistyka (+)
studia filozoficzno-historyczne  
(+ j. polski)
ochrona środowiska (+)

GEOGRAFIĘ

archeologia (+ historia)
etnologia (+)
ekonomia  (+ j. obcy)
geografia (+)
gospodarka przestrzenna (+)
filozofia (+ j. polski)
interdyscyplinarne studia 
religioznawcze (+)
studia filozoficzno-historyczne  
(+ j. polski)
finanse i rachunkowość (+ j. obcy)
historia
kognitywistyka (+)
kulturoznawstwo (+ j. polski + udział 
w realizacji zainteresowań)
ochrona środowiska (+)
turystyka i rekreacja (+ j. obcy)
zarządzanie (+ j. obcy)
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FIZYKĘ

biologia (+ biologia)
biotechnologia (+ biologia)
chemia (+ chemia)
filozofia (+ j. polski)
interdyscyplinarne studia 
religioznawcze (+)
studia filozoficzno-historyczne 
(+ j. polski)
informatyka
kognitywistyka (+)
logopedia (+ j. polski + sprawdzian)
ochrona środowiska (+)

propozycja studiów 
dla osób o zainteresowaniach językowych

podstawa kwalifikacji:
wynik egzaminu  

z JĘZYKA OBCEGO

filologia angielska (+, poziom R)
filologia germańska (+)
filologia romańska - studia 
nienauczycielskie (dowolny język 
obcy) (+)
filologia iberyjska (dowolny język) (+) 
filologia rosyjska
filologia ukraińska
rosjoznawstwo
slawistyka
lingwistyka stosowana (pierwszy 
język poziom R)

propozycja studiów 
dla osób o uzdolnieniach artystycznych

podstawa kwalifikacji:
sprawdzian predyspozycji 

przed
Wydziałową 

Komisją Rekrutacyjną

edukacja art. w zakr. sztuk 
plastycznych

edukacja art. w zakr. sztuki 
muzycznej

grafika

malarstwo

jazz i muzyka estradowa

propozycja dla osób  pracujących 
i dysponujących czasem 

wyłącznie w weekendy oraz preferujących 

 niestandardowy system studiowania   

bogata oferta studiów niestacjonarnych na 

 wszystkich kierunkach 

(+)  w postępowaniu uwzględniane są jeszcze wyniki 
z innych przedmiotów
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Przedmioty uwzględniane
w postępowaniu
kwalifikacyjnym na studia
pierwszego stopnia 
i jednolite
studia magisterskie 

STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne jednolite 
magisterskie (5-letnie)

 GRAFIKA 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
• rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
• malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub  płótnie). 
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyzna-
cza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo 170 140 110 80 50

 MALARSTWO 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
• rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
• malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub płótnie).
Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyzna-
cza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Malarstwo 200 150 120 90 60
Rysunek 170 140 110 80 50

 
 PRAWO 
Do postępowania dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy 
na egzaminie maturalnym (dojrzałości) zdali dwa przedmioty:

▐
▐
▐
▐
▐
▐
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• historia
• wiedza o społeczeństwie (WoS).

 PSYCHOLOGIA 
• język polski 
• biologia, historia, matematyka (jeden przedmiot)

Studia stacjonarne pierwszego 
stopnia (3-letnie)
 
 ADMINISTRACJA 
• wiedza o społeczeństwie

 ARCHEOLOGIA 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyj-
nego jest pozytywna ocena na świadectwie ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej z zajęć wychowania fizycznego, 
a w przypadku jej braku – zaświadczenie lekarskie o możli-
wości wykonywania prac fizycznych w terenie.
• historia
• geografia

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 BIOLOGIA 
• biologia
• jeden z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, 
chemia

 BIOTECHNOLOGIA 
• biologia
• jeden z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, 
chemia

 CHEMIA 
 chemia podstawowa i stosowana, 
 analityka chemiczna 
• chemia
• jeden z przedmiotów: biologia, matematyka, fizyka 
i astronomia, informatyka
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 chemia środków bioaktywnych i kosmetyków 
• chemia lub biologia
• jeden z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, 
informatyka

 DZIENNIKARSTWO 
 I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
 W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
•  rysunku  - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
•  malarstwa  (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub płótnie) lub  rzeźby  (stu-
dium postaci wykonane w glinie).
Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo lub rzeźba 170 140 110 80 50

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE 
 SZTUKI MUZYCZNEJ z wiedzą o kulturze 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny w zakresie:
• predyspozycji manualnych i wokalnych,
• słuchu muzycznego,
• umiejętności gry na wybranym instrumencie.
Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Słuch muzyczny 130 110 90 70 50
Instrument 130 110 90 70 50
Predyspozycje manualne 
i wokalne

130 110 90 70 50

Sprawdziany podlegają odrębnej ocenie. Kandydaci, któ-
rzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego 
ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni 
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do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny 
wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

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

 ETNOLOGIA 
• język polski lub historia
• jeden z przedmiotów (waga 0,5): filozofia, geografia, 
historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, 
język obcy nowożytny oraz historia lub język polski (jeżeli 
nie był to przedmiot wybrany z pierwszej grupy)

 FILOLOGIA POLSKA 
• język polski

 Filologia. sp. FILOLOGIA ANGIELSKA 
Nowa matura:
• język angielski (tylko poziom R)
• język polski - waga 0,5
Stara matura:
• język angielski
• język polski - waga 0,5

 Filologia. sp. FILOLOGIA GERMAŃSKA 
• język niemiecki
• język polski - waga 0,5

 Filologia. sp. FILOLOGIA IBERYJSKA 
• dowolny język obcy nowożytny
• język polski

 Filologia. sp. FILOLOGIA ROMAŃSKA 
 - studia nienauczycielskie 
• dowolny język obcy nowożytny
• język polski

 Filologia. sp. FILOLOGIA ROMAŃSKA 
 - studia nauczycielskie 
• język francuski, język włoski lub język hiszpański - w za-
leżności od wybranej specjalności
• język polski
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 Filologia. sp. FILOLOGIA ROSYJSKA 
• język rosyjski

 Filologia. sp. FILOLOGIA UKRAIŃSKA 
• jeden przedmiot: język ukraiński (waga 1,25); język rosyj-
ski (waga 1,0); język polski (waga 1,0)

 Filologia. sp. ROSJOZNAWSTWO 
• język rosyjski

 Filologia. sp. SLAWISTYKA 
• język rosyjski lub język polski (waga 1,0)
• jeden przedmiot: język białoruski/bułgarski/ukraiński/
czeski - język grupy etnicznej (waga 1,25)

 FILOZOFIA 
• język polski
• jeden z przedmiotów: filozofia, matematyka, historia, 
biologia, chemia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeń-
stwie, informatyka, geografia, język łaciński i kultura an-
tyczna

 STUDIA FILOZOFICZNO-HISTORYCZNE 
 (MAKROKIERUNEK) 
• język polski
• jeden z przedmiotów: filozofia, matematyka, fizyka 
i astronomia, chemia, informatyka, geografia, historia, 
biologia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura 
antyczna

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
• jeden przedmiot: matematyka, historia lub geografia
• język obcy nowożytny

 FIZYKA 
Kandydaci będą przyjmowani na studia po złożeniu wy-
maganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 FIZYKA TECHNICZNA 
Kandydaci będą przyjmowani na studia po złożeniu wy-
maganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
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 GEOGRAFIA 
• geografia
• jeden przedmiot: historia, język obcy nowożytny, wiedza 
o społeczeństwie lub matematyka

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
• geografia
• jeden przedmiot: historia, język obcy nowożytny, wiedza 
o społeczeństwie lub matematyka

 GRAFIKA 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
•  rysunku  - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
•  malarstwa  (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub płótnie).

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo 170 140 110 80 50

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

 INFORMACJA NAUKOWA 
 I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 
 dwa przedmioty  spośród:
• język polski, historia, matematyka, wiedza o społeczeń-
stwie

 INFORMATYKA 
• jeden z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia 
lub informatyka
W przypadku niewykorzystania limitu miejsc kandydaci 
będą przyjmowani na podstawie złożonego kompletu do-
kumentów do wyczerpania limitu miejsc
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 INTERDYSCYPLINARNE 
 STUDIA RELIGIOZNAWCZE * 
• język polski
• jeden z przedmiotów: filozofia, matematyka, fizyka i astro-
nomia, chemia, informatyka, geografia, historia, biologia, 
wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna

 JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu prak-
tycznego w zakresie:
• słuchu muzycznego,
• umiejętności wykonawczych:
a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wo-
kalną),
b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na spe-
cjalizację instrumentalną).
Sprawdziany (słuchu muzycznego i umiejętności wyko-
nawczych) podlegają odrębnej ocenie.
Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Słuch muzyczny 130 110 90 70 50
Śpiew solowy lub gra 
na instrumencie

150 130 110 90 70

Ostateczny wynik postępowania stanowi suma punktów 
z obu części sprawdzianu.

 KOGNITYWISTYKA * 
• język angielski
• dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matema-
tyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, geografia, 
historia, biologia, wiedza o społeczeństwie

 KULTUROZNAWSTWO 
• język polski - waga 0,5
• jeden z przedmiotów (waga 0,25): historia, filozofia, geo-
grafia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, wie-
dza o społeczeństwie, język obcy,

 * Pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa 
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku 
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• kryterium dodatkowe (0-50 pkt): udokumentowany udział 
w realizacji zainteresowań kierunkowych (kandydat powinien 
dostarczyć dokumenty poświadczające jego osobiste zaan-
gażowanie w kulturową działalność twórczą lub upowszech-
nieniową, np. uczestnictwo w konkursach, festiwalach, wy-
stawach; przynależność do chórów, grup teatralnych, zespo-
łów tanecznych, filmowych klubów dyskusyjnych; wykaz pu-
blikacji własnych dzieł literackich; redagowanie czasopism, 
organizowanie imprez kulturalnych itp.)

 LINGWISTYKA STOSOWANA 
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z ofero-
wanych par językowych o następującym stałym układzie:
1) język angielski z niemieckim,
2) język angielski z rosyjskim,
3) język angielski z francuskim,
4) język niemiecki z angielskim.
Nowa matura:
• język pierwszy - tylko poziom R
• język drugi
Stara matura:
• język pierwszy
• język drugi

 LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ 
• język polski
• jeden z przedmiotów: biologia, fizyka lub matematyka
• sprawdzian oceniający predyspozycje: 
1. ocena wymowy w wypowiedziach swobodnych i w czy-
taniu, poprawność artykulacji i jej wyrazistość, akcent, 
rytm, intonacja,
2. kultura języka; poprawność leksykalna i składniowa, 
umiejętność budowania spójnych wypowiedzi,
3. zdolności interakcyjne; umiejętność nawiązania i utrzy-
mania kontaktu interpersonalnego,
4. motywacja do podjęcia studiów i wykonywania zawodu 
logopedy i audiologa ogólnego. 

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady:

ocena bardzo 
dobry dobry dostateczny niedostateczny

punkty 3 2 1 0
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Do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego do-
puszczane są osoby, które uzyskały minimum 8 punktów 
ze sprawdzianu, w tym co najmniej dostateczną ocenę 
wymowy.

 MALARSTWO (3,5-letnie) 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
•  rysunku  - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
•  malarstwa  (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub płótnie).
Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Malarstwo 200 150 120 90 60
Rysunek 170 140 110 80 50

 MATEMATYKA 
Kandydaci będą przyjmowani na studia po złożeniu wy-
maganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 MATEMATYKA I FINANSE 
 - studia międzykierunkowe 
• matematyka
• język obcy nowożytny
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemne-
go zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej  
40 osób.

 MIĘDZYKIERUNKOWE 
 INDYWIDUALNE 
 STUDIA HUMANISTYCZNE 
• język polski
• język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej
• jeden z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia 
muzyki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura 
antyczna, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

 OCHRONA ŚRODOWISKA 
• jeden z przedmiotów: biologia, chemia, geografia
• jeden z przedmiotów: fizyka i astronomia, informatyka, 
matematyka
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 PEDAGOGIKA 
• język polski
• język obcy nowożytny

 PEDAGOGIKA SPECJALNA 
• język polski
• język obcy nowożytny

 POLITOLOGIA 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 PRACA SOCJALNA 
• język polski
• język obcy nowożytny

 SOCJOLOGIA 
• język polski
• jeden z przedmiotów: historia (waga 1,0), wiedza o spo-
łeczeństwie (waga 1,0), filozofia (waga 0,6), geografia 
(waga 0,6)

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 TURYSTYKA I REKREACJA 
• jeden z przedmiotów: geografia, biologia, historia, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie
• język obcy nowożytny

 ZARZĄDZANIE 
• jeden z przedmiotów: matematyka, historia, geografia
• język obcy nowożytny
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STUDIA NIESTACJONARNE

Niestacjonarne jednolite
studia magisterskie

 PRAWO (wieczorowe) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zo-
staną uruchomione pod warunkiem podjęcia nauki przez 
minimum 35 osób.

 PRAWO (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 PSYCHOLOGIA (wieczorowe) 
• język polski
• jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka

Niestacjonarne studia  
pierwszego stopnia

 ADMINISTRACJA (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
 (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 CHEMIA (zaoczne) 
• jeden przedmiot: chemia lub biologia
• jeden z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, 
informatyka

 DZIENNIKARSTWO 
 I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie
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 EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
 W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
 (zaoczne) 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
•  rysunku  - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
•  malarstwa  (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub płótnie) lub  rzeźby  (stu-
dium postaci wykonane w glinie).
Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo lub rzeźba 170 140 110 80 50

 EKONOMIA (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zo-
staną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklaro-
wania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

 FILOLOGIA POLSKA (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 FILOZOFIA (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zo-
staną uruchomione pod warunkiem podjęcia nauki przez 
minimum 30 osób.

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zo-
staną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklaro-
wania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

 GEOGRAFIA (zaoczne) 
• geografia
• jeden przedmiot: język obcy nowożytny, wiedza o społe-
czeństwie, historia, matematyka
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 GRAFIKA 
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:
•  rysunku  - studium postaci (rysunek wykonany ołów-
kiem, węglem lub kredką),
•  malarstwa  (martwa natura wykonana w dowolnej tech-
nice malarskiej na papierze lub płótnie).
Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu nastę-
pującego systemu punktowego:

Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo 170 140 110 80 50

 HISTORIA (zaoczne) 
• jeden z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, 
język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, 
język polski, geografia

 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKO- 
 ZNAWSTWO (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 KULTUROZNAWSTWO (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 MATEMATYKA (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 PEDAGOGIKA (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny

 PEDAGOGIKA SPECJALNA (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny

 POLITOLOGIA (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie
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 PRACA SOCJALNA (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny

 SOCJOLOGIA (zaoczne) 
• język polski
• jeden z przedmiotów: historia (waga 1,0), wiedza o spo-
łeczeństwie (waga 1,0), filozofia (waga 0,6), geografia 
(waga 0,6)

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
 (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 
 (zaoczne) 
• język polski
• język obcy nowożytny
• historia lub wiedza o społeczeństwie

 TURYSTYKA I REKREACJA (zaoczne) 
• jeden z przedmiotów: geografia, biologia, historia, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie
• język obcy nowożytny

 ZARZĄDZANIE (zaoczne) 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zo-
staną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklaro-
wania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.
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Oferta dla absolwentów
studiów wyższych 

Studia drugiego stopnia
 
 kwalifikacja na podstawie 
 złożonego kompletu dokumentów   
(do wyczerpania limitu miejsc!)

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

fizyka,
matematyka

matematyka

Wydział Prawa i Administracji
administracja,
bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Humanistyczny
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo

 kwalifikacja na podstawie 
 średniej oceny 
 z przebiegu studiów wyższych 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Wydział Biologii i Biotechnologii

biologia (lub egzamin),
biotechnologia (lub 
egzamin)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
geografia (lub egzamin), 
turystyka i rekreacja (lub 
egzamin)

geografia (lub egzamin),
turystyka i rekreacja (lub 
egzamin)

Wydział Chemii
chemia,
ochrona środowiska chemia

Wydział Humanistyczny
filologia polska (+ dyplom),
lingwistyka stosowana  
(+ dyplom + rozmowa)

filologia polska (+ dyplom)

Wydział Pedagogiki i Psychologii
pedagogika,
pedagogika specjalna

pedagogika,
pedagogika specjalna

Wydział Filozofii i Socjologii
filozofia,
interdyscyplinarne studia 
religioznawcze,
socjologia

socjologia

 

▐
▐
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 kwalifikacja na podstawie 
 oceny na dyplomie 
 ukończenia studiów wyższych 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Wydział Prawa i Administracji

administracja,
bezpieczeństwo wewnętrzne 

Wydział Humanistyczny
filologia polska (+ średnia),
logopedia,
filologia germańska - ocena 
z egzaminu dyplomowego,
filologia rosyjska,
rosjoznawstwo,
slawistyka,
filologia ukraińska,
historia,
archeologia,
kulturoznawstwo,
informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo

filologia polska (+ średnia),
filologia germańska - ocena 
z egzaminu dyplomowego,
filologia rosyjska,
historia,
kulturoznawstwo

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
informatyka informatyka

Wydział Ekonomiczny
ekonomia (+rozmowa),
finanse i rachunkowość 
(+rozmowa),
zarządzanie (+rozmowa)

ekonomia (+rozmowa),
finanse i rachunkowość 
(+rozmowa),
zarządzanie (+rozmowa)

Wydział Politologii
dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna,
politologia,
stosunki międzynarodowe

dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna,
politologia,
stosunki międzynarodowe

Wydział Artystyczny
edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej

Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne

dyplom - ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
rozmowa - rozmowa kwalifikacyjna
egzamin  - egzamin wstępny
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 kwalifikacja na podstawie 
 złożonej dokumentacji artystycznej 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Wydział Artystyczny

edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk 
plastycznych

edukacja artystyczna  
w zakresie sztuk plastycznych

grafika grafika

malarstwo

 kwalifikacja na podstawie 
 rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Wydział Biologii i Biotechnologii

biotechnologia (A),
biologia (A)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
geografia (A),
turystyka i rekreacja (A)

geografia (A),
turystyka i rekreacja (A)

Wydział Humanistyczny
filologia angielska,
filologia iberyjska,
filologia romańska,
lingwistyka stosowana 
(+oceny)

filologia angielska

Wydział Ekonomiczny
ekonomia (+ocena 
z dyplomu),
finanse i rachunkowość 
(+dyplom),
zarządzanie (+ocena 
z dyplomu)

ekonomia (+ocena 
z dyplomu),
finanse i rachunkowość 
(+dyplom),
zarządzanie (+ocena 
z dyplomu)

(A) - egzamin wstępny obowiązuje  
absolwentów innych kierunków studiów I stopnia 



Oferta edukacyjna ��

Studia w języku 
angielskim
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 
akademickim 2012/13 planuje uruchomić studia w języku 
angielskim na nw. kierunkach studiów:

 studia stacjonarne I stopnia 
 MATEMATYKA – specjalność: matematyka finansowa 
 i ubezpieczeniowa,  rekrutacja odbywać się będzie 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.
 INFORMATYKA  – rekrutacja odbywać się będzie na pod-
stawie oceny jednego z przedmiotów: matematyka lub fi-
zyka i astronomia, lub informatyka (wynik korzystniejszy).

 studia stacjonarne II stopnia 
 CHEMIA – specjalność: chemia podstawowa i stosowana, 
specjalizacja: chemia materiałowa,  przyjęcie na studia od-
bywać się będzie na podstawie:
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub 
równorzędnego w zakresie chemii albo nauk pokrewnych,
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka angiel-
skiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego.
 GRAFIKA  – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie 
oceny dokumentacji artystycznej, złożonej przez absol-
wenta grafiki lub kierunku pokrewnego.
 ZARZĄDZANIE  – przyjęcie na studia odbywać się będzie 
według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych 
z ukończonych studiów pierwszego stopnia (waga 0,6) 
oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim 
(waga 0,4). Studia zostaną uruchomione pod warunkiem 
pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co naj-
mniej 30 osób.

Obywatele polscy, obywatele krajów Unii Europejskiej oraz 
cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, ubiegający się o przy-
jęcie na studia w języku angielskim, rejestrują się w Interne-
towej Rejestracji Kandydatów w tym samym czasie co kan-
dydaci na studia w języku polskim i są poddani procedu-
rze kwalifikacyjnej. Po zakwalifikowaniu na studia składają 
komplet dokumentów w Dziale Kształcenia w Sekcji Obsługi 
Studentów Zagranicznych, Rektorat, III piętro, pokój 313.

▐
▐



�� Informator dla kandydatów na studia [2012/2013]

Osoby te obowiązuje wniesienie opłaty wpisowej w wyso-
kości 200 euro oraz opłaty rocznej za naukę w wysokości 
określonej przez Rektora dla danego kierunku studiów.

 Wykaz dokumentów: 
1. Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora 

Uczelni.
2. Podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez 

cudzoziemca z systemu Internetowej Rejestracji Kandyda-
tów.

3. Dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stoso-
wanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4. Na studia I stopnia – zalegalizowane lub opatrzone apo-
stille świadectwo lub inny dokument uzyskany za grani-
cą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia 
w uczelniach każdego typu w państwie, w którego sys-
temie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane 
za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu 
dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uznanych 
za granicą, albo uznane na podstawie umowy międzyna-
rodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świa-
dectwu dojrzałości lub uprawniające do podjęcia takich 
studiów w Rzeczypospolitej Polskiej – przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5. Na studia II stopnia – dodatkowo – zalegalizowany lub 
opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia 
uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów dru-
giego stopnia w państwie, w którym został wydany, uzna-
ny za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem 
ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z prze-
pisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia stu-
diów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat 
został zwolniony na podstawie tych przepisów z postę-
powania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie 
umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowied-
nim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego 
stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugie-
go stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej – przetłumaczony 
na język polski przez tłumacza przysięgłego.
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6. Kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwska-
zań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku stu-
diów.

8. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby 
lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształ-
cenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, albo oświadczenie cudzoziemca, że przy-
stąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

UMCS w Lublinie zastrzega sobie prawo nieuruchomienia 
studiów w języku angielskim w przypadku zgłoszenia się 
mniejszej liczby kandydatów niż określony limit miejsc.
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Wydział Artystyczny 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
 powstał w 1997  roku.  W skład Wydziału wchodzą dwa 
Instytuty:  Instytut Sztuk Pięknych  i  Instytut Muzyki  
oraz  Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu  Dolnym  

 Adres: 
 al. Kraśnicka 2a, 2b 
 20-718 Lublin 
 www.kazimierz.umcs.lublin.pl 
 www.artystyczny.umcs.lublin.pl 
 www.jazz.umcs.lublin.pl 
 www.galeriazajezdnia.pl 

Na Wydziale Artystycznym UMCS prowadzone są stu-
dia na kierunkach:
 edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
 plastycznych  3-letnie studia I stopnia stacjonar-ne 
i niestacjonarne, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne, 1-semestralne studia niestacjonar- 
ne (dla studentów i absolwentów Kolegium Nauczy-
cielskiego w Bytomiu)

 edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
 muzycznej  3-letnie studia I stopnia stacjonarne, 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne,  specjalizacje: 
prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka rozryw-
kowa, muzyka sakralna, edukacja z elementami muzy-
koterapii

 grafika  5-letnie studia stacjonarne magisterskie, 
3-letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 
w Lublinie, 3-letnie studia I stopnia stacjonarne w Ko-
legium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, 2-letnie 
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 2-let- 
nie studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim 
w Lublinie

 malarstwo  5-letnie studia stacjonarne magister-
skie, 3,5-letnie studia I stopnia stacjonarne w Lublinie 
i w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, 
1,5-letnie studia II stopnia stacjonarne

▐
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 jazz i muzyka estradowa  3-letnie studia I stop-
nia stacjonarne

Studia w  Instytucie Sztuk Pięknych  oraz w  Kolegium 
Sztuk Pięknych  przygotowują do samodzielnej i efek-
tywnej pracy twórczej w zawodzie plastyka, grafika, 
artysty malarza oraz do świadomego podejmowania 
własnej aktywności twórczej. Absolwent ma ogólną 
wiedzę o sztuce oraz umiejętności praktyczne, które 
umożliwiają pracę w wydawnictwach, agencjach rekla-
mowych, muzeach, galeriach sztuki, placówkach kul-
turalno-oświatowych, ogniskach plastycznych, ośrod-
kach kultury, muzeach, domach kultury itp. Może rów-
nież uzyskać kwalifikacje nauczycielskie w zakresie 
edukacji artystycznej.

Studia w  Instytucie Muzyki  na kierunku  edukacja 
 artystyczna  przygotowują do działalności pedago-
gicznej w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej 
w szkołach, przedszkolach i placówkach pozaszkol-
nych oraz prowadzenia chórów i innych zespołów mu-
zycznych, zaś na kierunku  jazz i muzyka estradowa  
- do wykonywania zawodu muzyka estradowego. Ab-
solwenci mogą prowadzić działalność upowszechnia-
jącą muzykę w instytucjach kultury i mediach oraz zaj-
mować się animacją i organizacją imprez kulturalnych, 
festiwali i innych projektów artystycznych.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu mogą 
kształcić się na studiach podyplomowych: grafika kom-
puterowa, edukacja plastyczna, fotografia, malarstwo, 
arteterapia, muzykoterapia z elementami arteterapii,  
scenografia i wystawiennictwo, wzornictwo Eko-art., 
animacja filmowa, film reklamowy, książka artystyczna 
i ilustratorstwo, multidysciplinarne sztuki plastyczne 
dla cudzoziemców w języku angielskim.
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Wydział Biologii 
i Biotechnologii 
 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej został utworzo-
ny  25 maja 2011 roku.  Decyzją Senatu UMCS Wydział 
Biologii i Nauk o Ziemi został podzielony, a wyodręb-
nione z jego struktury nowe jednostki przyjęły nazwy: 
Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydziały rozpo-
częły funkcjonowanie 1 października 2011 roku. 

W skład  Wydziału Biologii i Biotechnologii  wcho-
dzą dwa Instytuty:  Instytut Biologii i Biochemii  oraz  
 Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii 

 Adres: 
 ul. Akademicka 19 
 20-033 Lublin 
 www.biolbiot.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii prowadzone 
są studia na kierunkach:

 biologia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
Program studiów I stopnia obejmuje przedmioty pod-
stawowe, poszerzające wiedzę studenta w zakresie 
nauk ścisłych i humanistycznych oraz przedmioty 
kierunkowe, dające absolwentowi studiów wiedzę 
i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biolo-
gii. Po drugim roku studenci wybierają  przedmioty 
 specjalizacyjne,  zależnie od zakresu tematycznego  
pracy licencjackiej (profilu specjalizacyjnego) w za-
kresie: biochemia, biologia ogólna i eksperymentalna, 
biologia środowiskowa, mikrobiologia.

Absolwent biologicznych studiów I stopnia przygo-
towany jest do wykonywania podstawowych prac 
badawczych i diagnostycznych w laboratoriach wy-
korzystujących materiał biologiczny, w przemyśle, 
administracji, placówkach ochrony przyrody. Po ukoń-
czeniu studiów I stopnia można ubiegać się o przyjęcie 
na studia magisterskie II stopnia lub studia podyplo-
mowe.

▐
▐
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 biologia - specjalność nauczycielska 
 z chemią,  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
Po ukończeniu studiów I stopnia - na kierunku biologia 
o specjalności nauczycielskiej z chemią - absolwent 
uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do na-
uczania dwóch przedmiotów: biologii i chemii w szko-
łach podstawowych i gimnazjach. Może ubiegać się 
o przyjęcie na studia magisterskie II stopnia w zakresie 
biologii lub na studia podyplomowe.

 biotechnologia  3-letnie studia I stopnia stacjo-
narne
Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, 
poszerzające wiedzę studenta w zakresie nauk ści-
słych i humanistycznych oraz przedmioty kierunkowe, 
dające absolwentowi studiów wiedzę i umiejętności 
z zakresu ogólnych zagadnień biologii, zwłaszcza eks-
perymentalnej, a także z zakresu biologicznych i tech-
nologicznych aspektów biotechnologii.
Absolwent biotechnologicznych studiów I stopnia 
przygotowany jest do wykonywania podstawowych 
prac badawczych i obsługi aparatury w laboratoriach 
wykorzystujących materiał biologiczny w zakresie 
technologii i biologii eksperymentalnej oraz do prac 
w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych.
Po ukończeniu studiów I stopnia można ubiegać się 
o przyjęcie na studia II stopnia lub studia podyplomowe.

 biologia  2-letnie studia II stopnia stacjonarne
Program studiów II stopnia obejmuje opartą na na-
ukach przyrodniczych wiedzę ogólnobiologiczną oraz 
szczegółową wiedzę w zakresie wybranej jednej  
z  4 specjalności:  biochemia, biologia ogólna i ekspe-
rymentalna, mikrobiologia, nauczycielska.
Absolwentowi biologicznych studiów magisterskich 
II stopnia uzyskane wykształcenie daje znajomość 
i zrozumienie przyrody, rządzących nią praw oraz za-
leżności między elementami środowiska. Umiejętno-
ści zdobyte w ramach jednej z czterech specjalności 
dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy 
naukowo-badawczej w placówkach naukowych i labo-
ratoriach kontrolnych i diagnostycznych. Absolwent 
jest zdolny do samodzielnego rozwijania umiejętności 
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zawodowych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 
Absolwent specjalności nauczycielskiej ma uprawnie-
nia do nauczania biologii w liceum.

 biotechnologia  2-letnie studia II stopnia stacjo-
narne
Program studiów magisterskich II stopnia obejmuje 
opartą na naukach przyrodniczych wiedzę ogólno-
biologiczną oraz szczegółową wiedzę specjalizacyjną 
w zakresie biotechnologii.

Absolwent biotechnologicznych studiów magister-
skich II stopnia uzyskaną wiedzę potrafi zastosować 
do opracowywania i optymalizacji procesów biotech-
nologicznych, projektowania eksperymentu i prowa-
dzenia badań z zakresu biotechnologii. Zdobyte umie-
jętności dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne 
do pracy naukowo-badawczej w placówkach nauko-
wych, przemysłowych i laboratoriach kontrolnych i dia-
gnostycznych. Absolwent jest zdolny do samodzielne-
go rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia 
studiów trzeciego stopnia.
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Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zo-
stał  powołany 25 maja 2011 roku.  W skład Wydziału 
wchodzi 11 zakładów, 2 pracownie oraz stacja naukowa 
w Guciowie.

 Adres: 
 Wydział  Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
 al. Kraśnicka 2 c, d 
 20-718 Lublin 
 www.geografia.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS  prowadzone są studia na kierunkach:

 geografia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  
 bloki specjalnościowe:  geografia fizyczna i kształ-
towanie krajobrazu, geografia społeczno-ekono-
miczna i geografia regionalna, geoinformacja w geo-
grafii, ochrona i gospodarowanie środowiskiem oraz  
 specjalności:  nauczanie geografii z przyrodą i na-
uczanie geografii z historią, 3-letnie studia I stopnia 
niestacjonarne, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne,  
 specjalności:  geografia fizyczna i kształtowanie krajo-
brazu, hydroklimatologia, ochrona i zarządzanie środowi-
skiem, geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzen-
na, kartografia i geoinformacja oraz rozwój regionalny.

Studia geograficzne dają absolwentowi kwalifika-
cje potrzebne do pracy w instytucjach państwowych 
i samorządowych zajmujących się środowiskiem, jego 
kształtowaniem i ochroną oraz gospodarką prze-
strzenną (w wydziałach i departamentach: geodezji, 
geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, 
gospodarki przestrzennej, urbanistyki, demografii), 
do pracy w służbach ochrony przyrody (parki naro-
dowe i krajobrazowe), do pracy w firmach i wydaw-
nictwach kartograficznych, w działalności w organiza-
cjach społeczno-gospodarczych.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu mogą 

▐
▐
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kształcić się na studiach III stopnia (doktoranckich) 
z zakresu geografii oraz na studiach podyplomowych.

Absolwenci specjalności pedagogicznych na studiach 
I stopnia – nauczanie geografii z przyrodą oraz naucza-
nie geografii z historią mogą podjąć pracę w zawodzie 
nauczyciela w szkole podstawowej lub gimnazjum. 
Mają także możliwość kontynuowania bloku pedago-
gicznego na studiach II stopnia, na kierunku geografia 
(uprawnienia do nauczania w liceum).

 turystyka i rekreacja  3-letnie studia I stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne,  specjalności:  regio-
nalna gospodarka turystyczna, organizacja i obsługa 
ruchu turystycznego, rekreacja ruchowa i zdrowotna, 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  
 specjalności:  gospodarowanie zasobami turystycz-
nymi, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, re-
kreacja ruchowa i zdrowotna.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają absol-
wentowi kwalifikacje potrzebne do przygotowania 
oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup 
odbiorców, do obsługiwania i nawiązywania kontak-
tów oraz komunikowania się ze specjalistami z bran-
ży turystycznej, do planowania rozwoju infrastruktury 
turystycznej, organizacji pracy i podejmowania przed-
sięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, do pracy w biu-
rach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, 
sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odno-
wy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, 
administracji rządowej i samorządowej, organizacjach 
społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, zarzą-
dzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyj-
nym, do podejmowania samodzielnej działalności me-
nedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji.

 gospodarka przestrzenna  3-letnie studia 
I stopnia stacjonarne,  specjalności:  planowanie prze-
strzenne, zarządzanie zasobami przestrzeni.
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Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają cha-
rakter interdyscyplinarny. Dają kwalifikacje potrzebne 
do planowania rozwoju społeczno-gospodarczego 
różnego rodzaju jednostek terytorialnych. Absolwent 
studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie de-
finiowania problemów planistycznych występujących 
na określonym obszarze oraz konstruowania planów 
zagospodarowania przestrzennego różnego rodzaju 
jednostek terytorialnych. Sprawnie posługuje się prze-
pisami prawa w zakresie gospodarki przestrzennej 
oraz nowoczesnymi narzędziami gromadzenia, analizy 
i interpretacji danych przestrzennych. Jest przygoto-
wany do pracy w różnego rodzaju jednostkach pla-
nistycznych, administracji rządowej i samorządowej, 
doradztwie inwestycyjnym i przedsiębiorstwach zwią-
zanych z projektowaniem infrastruktury technicznej.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu mogą 
kształcić się na studiach III stopnia (doktoranckich) 
z zakresu geografii oraz na studiach podyplomowych.
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Wydział Chemii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po-
wstał  1 lutego 1989 roku. 

 Adres: 
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 
 20-031 Lublin 
 www.chemia.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Chemii UMCS prowadzone są studia 
na kierunkach:

 chemia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne, 
 specjalności:  chemia podstawowa i stosowana, 
analityka chemiczna, chemia środków bioaktywnych 
i kosmetyków, 3-letnie studia I stopnia niestacjonarne 
(zaoczne),  specjalność:  chemia środków bioaktyw-
nych i kosmetyków, 2-letnie studia II stopnia stacjo-
narne,  specjalności:  chemia podstawowa i stosowana  
 (specjalizacje :  fizykochemiczno-teoretyczna, nieor- 
ganiczna, materiałowa, organiczna), analityka che-
miczna, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, 
2-letnie studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne),  
 specjalność:  chemia środków bioaktywnych i kosme-
tyków. 

 ochrona środowiska  3-letnie studia I stopnia 
stacjonarne, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne dla 
absolwentów studiów I stopnia kierunku ochrona śro-
dowiska,  specjalność:  chemia środowiska.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu na stu-
diach doktoranckich i podyplomowych.
Studia na Wydziale Chemii dają kwalifikacje umożliwia-
jące ubieganie się o zatrudnienie w wielu dziedzinach 
życia, m.in.: w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, 
farmaceutycznym i biotechnologicznym, w naukowych 
placówkach badawczych (uczelnie wyższe, placówki 
PAN, instytuty przemysłowe), w sekcjach ochrony śro-
dowiska i gospodarki komunalnej, administracji rządo-
wej i samorządowej, w służbach ochrony środowiska, 

▐
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w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarzą-
dowych wykonujących zadania w dziedzinie chemii 
i ochrony środowiska (laboratoria, inspektoraty, parki 
narodowe, krajobrazowe, rezerwaty), w jednostkach 
kontrolnych, np. sanepid, oraz w szkolnictwie stopnia 
podstawowego i średniego (po uzyskaniu w trakcie 
studiów uprawnień nauczycielskich). Dzięki umowom 
dwustronnym w ramach programu Erasmus studenci 
Wydziału Chemii mają możliwość odbycia części stu-
diów w uczelni partnerskiej. Dotyczy to również staży 
w uczelniach zagranicznych.
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Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po-
wstał  15 lutego 1965 roku. 
 Adres: 
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
 20-031 Lublin 
 www.ekonomia.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Ekonomicznym UMCS prowadzone 
są studia na trzech kierunkach.

 ekonomia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne,  specjalności:  biznes międzynaro-
dowy, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  
 specjalności:  ekonomia międzynarodowa, polityka 
społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, sys-
temy ekonomiczne.

 zarządzanie  3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  
 specjalności:  zarządzanie produktem i wizerunkiem 
marki, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, 3-letnie studia I stopnia niestacjonar-
ne,  specjalności:  zarządzanie marketingowe przed-
siębiorstwem, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, 2-letnie studia II stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne,  specjalności:  marketing 
w handlu i usługach, zarządzanie kapitałem społecz-
nym, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami. 
 
 finanse i rachunkowość  3-letnie studia I stop-
nia stacjonarne,  specjalności:  bankowość i ubezpie-
czenia, finanse małego i średniego przedsiębiorstwa, 
finanse państwa i samorządu terytorialnego, rachun-
kowość przedsiębiorstw i instytucji, rynki finansowe, 
3-letnie studia I stopnia niestacjonarne,  specjalności:  
finanse przedsiębiorstw i instytucji, rachunkowość 
i podatki, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne,  
 specjalności:  audyt i rachunkowość zarządcza, in-
westycje kapitałowe, menedżer finansowy, podatki 
i finanse publiczne, usługi i instytucje finansowe, 2-
letnie studia II stopnia niestacjonarne,  specjalności:  

▐
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instrumenty i instytucje rynku finansowego, systemy 
rachunkowości i finanse publiczne.
Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę 
na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu na studiach 
doktoranckich oraz podyplomowych.
Studia na Wydziale Ekonomicznym przeznaczone są dla 
osób planujących karierę w takich zawodach, jak: anali-
tyk finansowy, audytor, biegły rewident, doradca podat-
kowy, ekonomista, doradca biznesowy, księgowy, spe-
cjalista ds. rachunkowości, doradca inwestycyjny, makler 
giełdowy, specjalista bankowości, menedżer finansowy, 
specjalista analizy rynku, specjalista ds. marketingu 
i sprzedaży, specjalista ds. reklamy i PR, specjalista ds. 
rynku kapitałowego, specjalista ds. ubezpieczeń, specja-
lista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. 
rekrutacji, szkoleń i rozwoju zawodowego, specjalista  
ds. wynagrodzeń, specjalista ds. projektów unijnych.
Absolwenci Wydziału Ekonomicznego są dobrze przy-
gotowani do pracy w dużych i małych przedsiębior-
stwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, 
biurach rachunkowo-podatkowych, innych instytucjach 
pośrednictwa finansowego, w administracji państwowej 
i samorządowej, w agencjach reklamowych, w firmach 
konsultingowych itp., ponadto mogą z powodzeniem 
podejmować i prowadzić samodzielną działalność go-
spodarczą.
Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą w trakcie stu-
diów skorzystać z wyjazdów do partnerskich uczelni za-
granicznych: University of Huddersfield (Wielka Brytania), 
University of Central Lancashire (Preston – Wielka Bryta-
nia), Università degli Studi di Brescia (Włochy), Università 
degli Studi di Perugia (Włochy), Uniwersytet Śląski 
w Karwinie (Czechy), University of Primorska (Słowenia), 
International School for Social and Business Studies Celje 
(Słowenia), Universidad de Huelva (Hiszpania), Universi-
tät  Kassel (Niemcy), Biznesa augstskola Turība w Ry-
dze (Łotwa), Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego 
w Czerkasach (Ukraina), Faith University w Turcji, Bayburt 
University w Turcji, Karabuk University w Turcji, Univer- 
site de Fribourg w Szwajcarii, Universidade Portu- 
calense Porto w Portugalii, Silesian University in Opava 
(Czechy), Euro-Mediterranean University (EMUNI Univer-
sity) - Słowenia, University of Stravanger (Norwegia).
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Wydział Filozofii 
i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał  
 24 sierpnia 1990 roku  na podstawie decyzji o prze-
kształceniu Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii 
i Socjologii UMCS (powstałego w 1975 roku) w Wy-
dział Filozofii i Socjologii UMCS. Wydział składa się 
z  Instytutu Filozofii  i  Instytutu Socjologii. 

 Adres: 
 Instytut Filozofii UMCS 
 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 
 www.filozofia.umcs.lublin.pl 
 Instytut Socjologii UMCS 
 ul. Langiewicza 6a 
 20-032 Lublin 
 www.socjologia.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Filozofii i Socjologii prowadzone są stu-
dia na kierunkach:

 filozofia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne i nie-
stacjonarne, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 

 międzywydziałowe studia filozoficzno-  
 -historyczne  3-letnie studia I stopnia stacjonarne

 interdyscyplinarne studia religioznawcze*  
3-letnie studia I stopnia stacjonarne, 2-letnie studia  
II stopnia stacjonarne

 kognitywistyka*  3-letnie studia I stopnia stacjo-
narne

 socjologia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
(Lublin, Kolegia Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej 
i w Radomiu), 3-letnie studia I stopnia niestacjonarne, 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 
4-letnie studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 
studia podyplomowe

▐
▐

 * Pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa 
 Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku. 
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Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu mogą 
się kształcić na studiach podyplomowych i doktoranc-
kich. 

Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne 
wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP/
Erasmus na uniwersytety w Hiszpanii, Turcji, Wielkiej 
Brytanii, we Francji, na Litiwie i na Słowacji oraz moż-
liwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (pro-
gram MOST).

 studia filozoficzne, filozoficzno-historyczne 
 i interdyscyplinarne studia religioznawcze  
przeznaczone są dla osób, które poszukują odpowie-
dzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka 
i świata. Dostarczają rozległej wiedzy ogólnej i służą 
poszerzeniu horyzontów umysłowych. Przeznaczone 
są dla osób planujących karierę w różnych zawodach 
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, wymaga-
jących krytycznego myślenia, trafnego postrzegania 
rzeczywistości społecznej i gospodarczej, sprawnego 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami infor-
matycznymi, współpracy w zespole, kreatywności, 
umiejętności rozwiązywania problemów oraz zna-
jomości języków obcych. Absolwenci mogą znaleźć 
pracę m.in. w środkach masowego przekazu, branży 
handlowej i reklamowej, samorządowej, politycznej, 
public relations, jako doradcy ds. kontaktów z przed-
stawicielami mniejszości religijnych i etnicznych. Nasi 
absolwenci są również przygotowani do podjęcia pra-
cy jako nauczyciele filozofii, historii lub etyki (po uzy-
skaniu uprawnień nauczycielskich). 

 studia kognitywistyczne  kształcą specjali-
stów poszukiwanych we współczesnym społeczeń-
stwie informacyjnym, opartym na szerokim dostępie 
do informacji i nowoczesnych środków komunikacji. 
Dostarczają wielorakich kompetencji, obejmujących 
takie dziedziny jak: filozofia umysłu, logika, języko-
znawstwo, psychologia, biologia, informatyka i sztucz-
na inteligencja. Absolwenci przygotowani są do pra-
cy na stanowiskach wymagających zaawansowanych 
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umiejętności informatycznych, w tym projektowania 
rozwiązań umożliwiających analizę i przetwarzanie 
informacji, projektowania baz danych, tworzenia i za-
rządzania stronami internetowymi, także tam, gdzie 
wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. 

 studia socjologiczne  przeznaczone są dla osób, 
które interesuje świat ludzi, ich instytucje, historia, na-
miętności, procesy zachodzące w zbiorowościach 
ludzkich. Socjologia jest bowiem nauką zajmującą się 
badaniem zjawisk zachodzących w społeczeństwie. 
Obiektem jej zainteresowania są zarówno małe gru-
py - na przykład rodzina, jak i wielkie – na przykład 
naród. Studiowanie socjologii pozwala poznać rożne 
aspekty życia społecznego, ale również jest ćwicze-
niem wyobraźni, które pozwala dostrzec, że wiele 
zdarzeń, na pozór dotyczących tylko jednostki, w rze-
czywistości odzwierciedla szersze kwestie społeczne. 
Absolwent naszych studiów posiada wiedzę z zakresu 
socjologii poszerzoną o podstawy innych nauk spo-
łecznych. Dysponuje również pogłębioną wiedzą z za-
kresu jednej z subdyscyplin socjologii realizowanych 
w ramach wybranej specjalności. Potrafi integrować 
wiedzę teoretyczną z konceptualizacją empiryczną 
i praktycznymi odniesieniami. Nabyte podczas stu-
diów umiejętności umożliwiają sporządzanie diagnozy 
wybranych obszarów życia społecznego. Absolwent 
studiów socjologicznych może podjąć pracę w róż-
nych instytucjach życia społecznego, zarówno w sek-
torze prywatnym (ośrodki badań rynkowych, badania 
opinii publicznej), publicznym (administracja rządowa, 
samorządowa), jak i w tzw. trzecim sektorze (orga-
nizacje pozarządowe) oraz pełnić zróżnicowane role 
zawodowe, eksperckie, specjalistyczne i kierownicze 
na różnych szczeblach życia społecznego, gospodar-
czego i politycznego. Socjolog jest chętnie zatrudnia-
ny m.in. jako pracownik działów personalnych (human 
resources), pracownik ośrodków badania opinii spo-
łecznej, pracownik instytucji pomocy społecznej, pra-
cownik administracji rządowej i samorządowej, anima-
tor kultury, specjalista ds. public relations. 
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Na filozofię i studia filozoficzno-historyczne bez po-
stępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci 
i finaliści stopnia centralnego olimpiad: literatury i języ-
ka polskiego, filozoficznej, matematycznej, historycz-
nej, biologicznej, fizycznej, astronomicznej, wiedzy 
o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o prawach 
człowieka, wiedzy o Unii Europejskiej, geograficznej 
i nautologicznej, języka łacińskiego, języka angielskie-
go, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka 
rosyjskiego, wiedzy technicznej, wiedzy ekologicznej, 
teologii katolickiej.  
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Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 powstał w 1952 roku. 

 Struktura Wydziału: 
 Instytut Anglistyki 
 Instytut Archeologii 
 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
 Instytut Filologii Polskiej 
 Instytut Filologii Romańskiej 
 Instytut Filologii Słowiańskiej 
 Instytut Germanistyki (w jego skład wchodzi 
 Zakład Lingwistyki Stosowanej) 
 Instytut Historii 
 Instytut Kulturoznawstwa 
 Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego 
 z Pracownią Logopedyczną 

 Adres: 
 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
 20-031 Lublin 
 www.umcs.lublin.pl/humanistyczny 

 Zakład Lingwistyki Stosowanej 
 Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego 
 z Pracownią Logopedyczną 
 Dom Studenta Zaocznego 
 ul. Sowińskiego 17 
 20-040 Lublin 

Na Wydziale Humanistycznym UMCS studia prowa-
dzone są na 16 kierunkach (w tym na dwóch unikato-
wych: logopedii z audiologią i lingwistyce stosowanej) 
oraz kilkudziesięciu specjalnościach i specjalizacjach 
w systemie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wy-
dział oferuje studia prowadzone w językach: polskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim, portugalskim, 
włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, białoru-
skim, czeskim, słowackim, bułgarskim.

 filologia polska  3-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne,  specjalności:  logopedyczna - w Lublinie 
(obowiązuje sprawdzian predyspozycji do wykony-

▐
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wania zawodu logopedy), w Kolegium Licencjackim 
w Radomiu  (dodatkowa odpłatna specjalność przy 
minimum 25 chętnych); redaktorsko-medialna - w Lu-
blinie, w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej, 
w Kolegium Licencjackim w Radomiu; teatrologicz-
na - w Lublinie;  nauczycielska: język polski z wiedzą 
o kulturze - w Lublinie, w Kolegium Licencjackim w Ra-
domiu; nauczycielska: język polski z historią - w Lubli-
nie, w Kolegium Licencjackim w Biłgoraju; nauczyciel-
ska: język polski z logopedią - w Lublinie, w Kolegium 
Licencjackim w Biłgoraju (obowiązuje sprawdzian 
predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy);  
2-letnie studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów 
studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, a także 
dla absolwentów innych kierunków humanistycznych 
i społecznych, ale z koniecznością uzupełnienia różnic 
programowych do minimum obowiązującego na kie-
runku filologia polska),  specjalności:  nauczycielska, 
redaktorsko-medialna, logopedyczna, teatrologiczna, 
edytorska; 
3-letnie studia I stopnia niestacjonarne - w Lublinie, 
 specjalności:  nauczycielska: język polski z historią, 
nauczycielska: język polski z wiedzą o kulturze; 2-let-
nie studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów 
studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, a także 
dla absolwentów innych kierunków humanistycznych 
i społecznych, ale z koniecznością uzupełnienia różnic 
programowych do minimum obowiązującego na kie-
runku filologia polska),  specjalności:  nauczycielska, 
redaktorsko-medialna, logopedyczna, teatrologiczna.

  logopedia z audiologią  3-letnie studia I stop-
nia stacjonarne; 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 
(dla absolwentów studiów I stopnia logopedii z audio-
logią).

 filologie: 

 filologia rosyjska z drugim językiem sło-
wiańskim  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
- w Lublinie,  specjalizacje:  nienauczycielska – język 
rosyjski w biznesie (z językiem białoruskim, z językiem 
bułgarskim), nauczycielska – filologia rosyjska z ję-
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zykiem polskim; 2-letnie studia II stopnia stacjonar-
ne (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
w zakresie filologii rosyjskiej, kryterium podstawowe),  
 specjalizacje:  nauczycielska, tłumaczeniowa; 2-let-
nie studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów 
studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyj-
skiej, kryterium podstawowe). 

 rosjoznawstwo  3-letnie studia I stopnia stacjo-
narne - w Lublinie; 2-letnie studia II stopnia stacjonar- 
ne (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
w zakresie rosjoznawstwa / filologii rosyjskiej).

 slawistyka  3-letnie studia I stopnia stacjonarne:  
I. język białoruski, rosyjski, czeski (ze  specjalizacją   
turystyka kulturowa, II. język bułgarski, rosyjski, ukra-
iński (ze  specjalizacją  turystyka kulturowa) - w Lu-
blinie, w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej; 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów 
studiów pierwszego stopnia w zakresie slawistyki, 
kryterium podstawowe).

 filologia ukraińska  3-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne - w Lublinie,  specjalizacje:  – język ukraiński 
w biznesie, nauczycielska – filologia ukraińska z języ-
kiem polskim; 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 
(dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie filologii 
ukraińskiej/slawistyki z językiem ukraińskim, kryterium 
podstawowe).

 filologia angielska  3-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne nauczycielskie: język angielski z wiedzą o kul-
turze – profil ogólnoanglistyczny i amerykanistyczny; 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów 
studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej); 2-let-
nie studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów 
studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej).

 filologia germańska  3-letnie studia I stopnia 
stacjonarne nauczycielskie: język niemiecki ze specjal-
nością turystyczną, język niemiecki ze specjalnością 
dziennikarską, język niemiecki ze specjalnością sto-
sunki europejskie; 3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
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nienauczycielskie:  specjalność  translatorska z dodat-
kową specjalizacją turystyczną, dziennikarską lub sto-
sunki europejskie; 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 
(dla absolwentów studiów I stopnia,  specjalność  filo-
logia germańska lub język niemiecki); 2-letnie studia 
II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów 
I stopnia,  specjalność  filologia germańska lub język 
niemiecki).

 filologia romańska  3-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne nienauczycielskie: język francuski z dzienni-
karstwem, język francuski z turystyką, język francuski 
ze stosunkami europejskimi,  język francuski od pod-
staw; nauczycielskie: język francuski z językiem wło-
skim, język włoski z językiem francuskim, język hisz-
pański z językiem francuskim; 2-letnie studia II stop-
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nia stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia 
o specjalności filologia romańska, hiszpańska, portu-
galska lub iberyjska, posiadających znajomość języka 
wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2) 
-  specjalności:  nauczycielska z językiem francuskim, 
nauczycielska z językiem hiszpańskim, lingwistyczno- 
-kulturoznawcza z językiem francuskim, lingwistycz-
no-kulturoznawcza z językiem hiszpańskim, lingwi-
styczno-kulturoznawcza z językiem portugalskim. 

 filologia iberyjska  3-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne nienauczycielskie,  specjalizacje:  lingwi-
styczno-kulturoznawcza, język hiszpański z dzienni-
karstwem lub turystyką lub stosunkami europejskimi, 
język portugalski z dziennikarstwem lub turystyką lub 
stosunkami europejskimi; 2-letnie studia II stopnia (dla 
absolwentów studiów I stopnia o specjalności filologia 
iberyjska, romańska, hiszpańska lub portugalska, po-
siadających znajomość języka wybieranej specjalizacji 
na poziomie co najmniej B2), specjalizacja nienauczy-
cielska z językiem hiszpańskim, specjalizacja nienau-
czycielska z językiem portugalskim.

 lingwistyka stosowana  3-letnie studia I stop-
nia stacjonarne z następującym układem  kombinacji  
języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych 
par o następującym stałym układzie: angielski z nie-
mieckim, angielski z rosyjskim, angielski z francuskim, 
niemiecki z angielskim,  specjalizacja:  nauczyciel-
ska w zakresie wybranej  tylko jednej pary  języków, 
translatorska w ramach zadeklarowanej  tylko jednej 
pary  języków; 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 
(dla absolwentów lingwistyki stosowanej).

 historia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  
 specjalności:  nauczycielska historia z wiedzą o społe-
czeństwie - w Lublinie, w Kolegium Licencjackim w Ra-
domiu, w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej, 
nauczycielska historia z językiem polskim - w Lublinie, 
w Kolegium Licencjackim w Radomiu, archiwistyczna 
- w Lublinie, w Kolegium Licencjackim w Radomiu, 
w Kolegium Licencjackim w Białej Podlaskiej, kolek-
cjonerstwo i krajoznawstwo - w Lublinie, edytorsko- 
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-redaktorska - w Lublinie; multimedialna – w Lublinie, 
w Kolegium Licencjackim w Radomiu; 3-letnie studia 
I stopnia niestacjonarne,  specjalności:  nauczycielska 
historia z wiedzą o społeczeństwie - w Lublinie, na-
uczycielska historia z językiem polskim - w Lublinie, 
archiwistyczna - w Lublinie; 2-letnie studia II stopnia 
stacjonarne (dla absolwentów studiów I stopnia na kie-
runkach humanistycznych i społecznych. Absolwenci 
studiów licencjackich, którzy nie uzyskali tytułu zawo-
dowego licencjata historii, w trakcie studiów II stopnia 
zobowiązani będą do zaliczenia przedmiotów kierun-
kowych oraz specjalnościowych związanych z wybra-
ną specjalnością /nie dotyczy absolwentów kierunków 
nauczycielskich, na których historia była przedmio-
tem dodatkowym/, a przewidzianych dla studiów hi-
storycznych I stopnia),  specjalności:  nauczycielska, 
archiwistyczna, dziedzictwo historyczne regionu;  
2-letnie studia II stopnia niestacjonarne (dla absol-
wentów studiów I stopnia na kierunkach humanistycz-
nych i społecznych. Absolwenci studiów licencjackich, 
którzy nie uzyskali tytułu zawodowego licencjata hi-
storii, w trakcie studiów II stopnia zobowiązani będą 
do zaliczenia przedmiotów kierunkowych oraz spe-
cjalnościowych związanych z wybraną specjalnością 
/nie dotyczy absolwentów kierunków nauczycielskich, 
na których historia była przedmiotem dodatkowym/,  
a przewidzianych dla studiów historycznych I stopnia),  
 specjalności:  nauczycielska, archiwistyczna.

 archeologia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne; 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów 
archeologii lub innych kierunków, w programach któ-
rych znajdują się wybrane zagadnienia dotyczące ar-
cheologii udokumentowane wpisem w indeksie, z wa-
runkiem uzupełnienia nie mniej niż 60% wszystkich 
przedmiotów podstawowych i kierunkowych, liczonych 
godzinowo). Ponadto konieczny jest udokumentowa-
ny udział w terenowych ćwiczeniach wykopaliskowych 
w wymiarze minimum 144 godz. (4 tygodnie badań) 
oraz pozytywna ocena na świadectwie dojrzałości 
z zajęć wychowania fizycznego, a w przypadku jej bra-
ku – świadectwo lekarskie z adnotacją o możliwości 
wykonywania prac fizycznych w terenie. 
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 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  specjalność  nie-
nauczycielska - w Lublinie, w Kolegium Licencjackim 
w Radomiu; 3-letnie studia I stopnia niestacjonarne,  
 specjalność:   nienauczycielska - w Lublinie; 2-letnie 
studia II stopnia stacjonarne (dla absolwentów stu-
diów I stopnia w zakresie informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa, a także innych kierunków z zakresu 
nauk humanistycznych i społecznych); 2-letnie studia 
II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów studiów 
I stopnia w zakresie informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa, a także innych kierunków z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych).

 kulturoznawstwo  3-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne - w Lublinie, w Kolegium Licencjackim w Bia-
łej Podlaskiej, w Kolegium Licencjackim w Radomiu,  
 specjalizacje:  antropologiczno-folklorystyczna, teatro-
logia i filmoznawstwo, judaistyczna, medialna, teoria 
kultury, krytyka i animacja sztuki; 3-letnie studia I stop-
nia niestacjonarne - w Lublinie,  specjalizacje:   antropo-
logiczno-folklorystyczna, dziedzictwo kulturowe i ani-
macja sztuki; 2-letnie studia II stopnia stacjonarne (dla 
absolwentów studiów I stopnia z zakresu kulturoznaw-
stwa oraz innych kierunków humanistycznych i społecz-
nych, np.: edukacji artystycznej w zakresie sztuk pla-
stycznych, edukacji artystycznej w zakresie sztuki mu- 
zycznej, etnologii, filologii polskiej i innych filologii, 
historii, historii sztuki, ochrony dóbr kultury, turystyki 
i rekreacji oraz filozofii, pedagogiki, socjologii, europe-
istyki oraz innych kierunków pokrewnych. Absolwenci 
innych kierunków niż kulturoznawstwo będą zobowią-
zani do zaliczenia różnic programowych, tzw. minimum 
programowego z zakresu studiów kulturoznawczych 
I stopnia),  specjalności:  sztuka i turystyka, folklorysty-
ka i etnologia, krytyka i promocja sztuk plastycznych;  
2-letnie studia II stopnia niestacjonarne (dla absolwentów 
studiów I stopnia z zakresu kulturoznawstwa oraz innych 
kierunków humanistycznych i społecznych, np.: eduka- 
cji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, edu- 
kacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, etno-
logii, filologii polskiej i innych filologii, historii, historii 
sztuki, ochrony dóbr kultury, turystyki i rekreacji oraz  



�3Wydziały i Kolegia Licencjackie

filozofii, pedagogiki i socjologii, europeistyki oraz in-
nych kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kie-
runków niż kulturoznawstwo będą zobowiązani do zali-
czenia różnic programowych, tzw. minimum programo-
wego z zakresu studiów kulturoznawczych I stopnia),  
 specjalności:  sztuka i turystyka, folklorystyka i etnolo-
gia, krytyka i promocja sztuk plastycznych.

 etnologia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne

Ofertę dydaktyczną rozszerzają 
 międzykierunkowe indywidualne studia 
 humanistyczne,  tworzone wspólnie z Wydziała-
mi: Politologii, Pedagogiki i Psychologii, Filozofii i So-
cjologii, z ofertą przedmiotową 20 kierunków studiów, 
oraz dodatkowe specjalności i specjalizacje realizowa-
ne w ramach projektów z funduszy europejskich. 

Na Wydziale Humanistycznym realizowane są obec-
nie dwa projekty z funduszy europejskich:  „UMCS dla 
rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”  oraz 
„www.praktyki.wh.umcs”. Dzięki pozyskanym środ-
kom studenci mogą ukończyć dodatkową bezpłatną 
specjalność, zwiększającą szanse na rynku pracy. 

na studiach I stopnia: na studiach II stopnia:
Zarządzanie  danymi 
w instytucjach i firmach

E-edytorstwo

Komunikacja urzędowa 
i biznesowa z modułem 
prawnym i ekonomicznym

Regionalistyka

Kultura przekazu i techniki 
audiowizualne

Cyberkultura

Języki specjalistyczne 
romańskie – francuski 
i hiszpański 

Nowe technologie 
w społeczeństwie informacji 
i wiedzy (idee, narzędzia, 
usługi)

Organizacja i funkcjonowanie 
turystyki w regionie

Etnolingwistyka słowiańska

Zarządzanie w kulturze

Wielokulturowość w Polsce 
– tradycja i współczesność

Przygotowanie 
do zawodu tłumacza 
w zakresie tłumaczenia 
symultanicznego  
j. angielskiego 
i niemieckiego

Bałkanistyka

Przeszłość w mediach 
– mediatyzacja historii
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Studenci realizujący nowe specjalności będą odbywać 
praktyki u przyszłych pracodawców. Dla najlepszych 
przewidziano płatne staże zawodowe, także zagra-
niczne. W zakresie specjalności nauczycielskiej dzięki 
funduszom zewnętrznym będzie realizowany nowy 
program praktyk pedagogicznych. 

Studenci będą mogli także skorzystać z pakietu bezpłat-
nych szkoleń w ramach  Programu PRO Absolwent/ka,  
zasobów cyfrowych  portalu www.praktyki.wh.umcs, 
Wortalu Otwartej Wiedzy  oraz  Humanistycznej Bi-
blioteki Cyfrowej.  

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu na stu-
diach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych 
w zakresie: językoznawstwa i literaturoznawstwa po-
lonistycznego, językoznawstwa i literaturoznawstwa 
neofilologicznego, historii, kulturoznawstwa. 

Studia na Wydziale Humanistycznym przeznaczone 
są dla osób planujących karierę zawodową: nauczy-
ciela, dziennikarza, teatrologa, logopedy, audiologa, 
tłumacza, tłumacza symultanicznego, bibliotekarza tłumacza symultanicznego, bibliotekarzabibliotekarza  
(w tym pracownika bibliotek naukowych), archiwi-
sty, archeologa, pracownika wydawnictw, etnologa, 
edytora, redaktora stron internetowych, menedżera 
i animatora kultury, pracownika regionalnych insty-pracownika regionalnych insty-
tucji kultury, specjalisty w zakresie realizacji informacji, specjalisty w zakresie realizacji informacjiw zakresie realizacji informacji 
i prezentacji audiowizualnej, specjalisty ds. e-learnin-specjalisty ds. e-learnin-
gu, reklamy (zwłaszcza internetowej), pracownika sa- pracownika sa-
morządu terytorialnego oraz organizatora turystyki.
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Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej posiada w swo-
jej strukturze trzy  Instytuty Kierunkowe: Matematyki, 
Fizyki i Informatyki.  Na czterech kierunkach studiów  
i w ramach szesnastu specjalności kształci specjali-
stów, którym pozyskana tu wiedza, teoretyczna i sto-
sowana zapewnia bardzo dobrą pozycję na rynku pra-
cy. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych 
doktora i doktora habilitowanego w zakresie fizyki 
i matematyki. Pracownicy Wydziału prowadzą inten-
sywną działalność naukową, w ramach grantów indy-
widualnych i badań statutowych. Wydział współpra-
cuje też z wieloma ośrodkami naukowymi krajowymi 
i zagranicznymi, między innymi we Włoszech, USA, 
Francji, Niemczech, Izraelu, Finlandii, Rosji, Hiszpanii 
i na Ukrainie. Instytuty Wydziału organizują szereg 
konferencji i warsztatów o różnej tematyce. Do naj-
popularniejszych należą międzynarodowe konferencje 
cykliczne: Warsztaty Fizyki Jądrowej im. Marii i Piotra 
Curie, Infinite Particle Systems i Informatyka – Badania 
i Zastosowania (Konferencja IBIZA), które dotychczas 
odbywały się w Kazimierzu Dolnym. Zajęcia dydak-
tyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 
w chwili obecnej prowadzi 166 pracowników naukowo-
-dydaktycznych, których dorobek naukowy jest bardzo 
wysoko oceniany, nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
Z książek i zbiorów zadań napisanych przez pracowni-
ków naszego Wydziału korzystają pracownicy nauko-
wi i studenci wielu krajów. Obecni studenci również 
bardzo pozytywnie oceniają studia na tym Wydziale. 

 Adres: 
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
 20-031 Lublin 
 www.mfi.umcs.lublin.pl 
 http://matematyka.umcs.lublin.pl 
 http://fizyka.umcs.lublin.pl 
 www.informatyka.umcs.lublin.pl 

 Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 
 prowadzone są studia na kierunkach: 

▐
▐
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 matematyka  3-letnie studia I stopnia stacjonarne, 
2-letnie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  
 specjalności na obu stopniach studiów:  biomatema-
tyka, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, in-
formatyczna, matematyka teoretyczna i zastosowania 
matematyki; studenci specjalności matematyka finan-
sowa i ubezpieczeniowa oraz zastosowania matema-
tyki mają możliwość uzyskania dodatkowej pomocy fi-
nansowej w formie stypendium w wysokości do 1000 zł 
miesięcznie.

 fizyka  3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  specjal-
ności:  astrofizyka, bezpieczeństwo jądrowe i ochro-
na radiologiczna, biofizyka molekularna i medyczna, 
fizyka doświadczalna, fizyka informatyczna, fizyka 
środowiska, fizyka teoretyczna, nanotechnologie; 
od roku akademickiego 2009/2010 bezpieczeństwo 
jądrowe i ochrona radiologiczna, biofizyka molekular-
na i medyczna, fizyka doświadczalna, fizyka teoretycz-
na i astrofizyka, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne,  
 specjalności:  współczesna fizyka stosowana, fizyka 
teoretyczna.

 fizyka techniczna  3,5-letnie studia I stopnia sta-
cjonarne inżynierskie.

 informatyka  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne, 2-letnie studia II stopnia stacjonar- 
ne i niestacjonarne,  specjalności:  projektowanie i pro-
gramowanie systemów informatycznych, technologie 
informatyczne, 3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
nauczycielskie dwukierunkowe: matematyka z infor-
matyką, fizyka z matematyką, informatyka z fizyką.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu mogą 
kształcić się na studiach doktoranckich i podyplomo-
wych.

Studia przeznaczone są dla osób planujących ka-
rierę zawodową, jako: pracownik naukowy w insty-
tutach badawczych lub wyższych uczelniach, na-
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uczyciel, pracownik firm informatycznych, spe-
cjalista matematyk w instytucjach związanych 
z medycyną, biologią, biotechnologią, specjalista 
matematyk pracujący w przemyśle, specjalista mate-
matyk ds. ubezpieczeń i ryzyka bankowego, badacz 
w laboratoriach przemysłowych rozwijających nowe 
technologie, specjalista w placówkach zajmujących 
się ochroną zdrowia, specjalista w instytucjach woj-
skowych, pracownik w specjalistycznych laboratoriach 
policyjnych.

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informaty-
ki UMCS mają program w pełni międzynarodowy.  
Są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć atrak-
cyjny zawód, są ciekawe świata i praw nim rządzą-
cych, interesują się matematyką oraz nowoczesnymi 
technologiami informatycznymi. Absolwenci należą 
do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy i z ła-
twością znajdują zatrudnienie, zarówno w kraju, jak  
i za granicą.
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Wydział Pedagogiki 
i Psychologii

W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa 
Instytuty – Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii,  
w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych.

 Adres: 
 Instytutu Psychologii 
 Plac Litewski 5 
 20-080 Lublin 
 http://psychologia.umcs.lublin.pl 

 Instytutu Pedagogiki 
 ul. Narutowicza 12 
 20-004 Lublin 
 http://umcs.lublin.pl/pip 

Kształcimy w zakresie różnych specjalności peda-
gogicznych i psychologicznych już od prawie 40 lat. 
Mury naszego Wydziału opuściło ponad 25 tysięcy 
absolwentów. Świetnie przygotowani do pracy spe-
cjaliści, pracują w Polsce i za granicą. Nasi absolwenci 
chętnie do nas wracają, kontynuując naukę na stu-
diach podyplomowych (14 kierunków) oraz studiach 
doktoranckich.

Obecnie nasz Wydział jest trzeci co do wielkości 
na UMCS. Zatrudniamy na pełnym etacie blisko 200 
wykładowców: profesorów tytularnych, samodziel-
nych pracowników naukowych, doktorów oraz asy-
stentów. Studiuje tutaj około 4500 studentów z Polski 
i zagranicy. Wydział posiada dobrze wyposażone pra-
cownie przedmiotowe, sale komputerowe z dostępem 
do Internetu – „wirtualny kampus 4P”, część zajęć ofe-
rowana jest w systemie e-learning. Ponadto na miej-
scu studenci mają do dyspozycji dwie czytelnie i dwie 
biblioteki instytutowe. 

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii prowadzone 
są studia na kierunkach:

▐
▐



��Wydziały i Kolegia Licencjackie

 psychologia  studia magisterskie (stacjonarne i nie-
stacjonarne-wieczorowe), doktoranckie,  specjalności:  
psychologia edukacyjna, kliniczna i neuropsychologia, 
psychologia rodziny,  specjalność: społeczna, specjal-
ność: międzykulturowa, specjalność: międzykierunko-
wa (odpłatna) - psychologia komunikacji społecznej.
W ofercie dydaktycznej Instytutu znajduje się również 
blok zajęć (16 przedmiotów) realizowanych w języku 
angielskim.

 pedagogika  3-letnie studia I stopnia stacjonarne i nie-
stacjonarne, 2-letnie studia  
II stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne, doktoranckie.
Wyboru specjalności doko-
nuje się w pierwszym se-
mestrze, minimalna liczba 
osób w grupie to 20 osób.

 Studia I stopnia, specjal-
ności:  animator i menedżer 
kultury, pedagogika przed-
szkolna, (s. nauczycielska), 
pedagogika wczesnoszkol-
na, (s. nauczycielska), pe-
dagogika opiekuńcza z te- 
rapią pedagogiczną (od 
roku 2011/12 pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicz-
ną), edukacja zdrowotna i rehabilitacyjna, edukacja 
zdrowotna i terapia pedagogiczna, edukacja doro-
słych z doradztwem społeczno-zawodowym (od roku 
2011/12 rozwój zasobów ludzkich).

 Studia II stopnia, specjalności:  animator i menedżer 
kultury, pedagogika przedszkolna, pedagogika wcze-
snoszkolna, pedagogika opiekuńcza z terapią peda-
gogiczną, pomoc społeczna i praca socjalna, edukacja 
zdrowotna i rehabilitacyjna, edukacja zdrowotna i te-
rapia pedagogiczna, specjalność ogólnopedagogicz-
na, doradztwo zawodowe i personalne.
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia drugie-
go stopnia jest zrealizowanie w toku studiów pierw-
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szego stopnia nie mniej niż 60% godzin przedmiotów 
standardów kształcenia, odpowiednio dla kierunku 
pedagogika albo pedagogika specjalna. Rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (li-
czonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 
studiów pierwszego stopnia. 

 pedagogika specjalna  3-letnie studia I stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie studia II stop- 
nia stacjonarne i niestacjonarne.
Wyboru specjalności dokonuje się w pierwszym seme-
strze, minimalna liczba osób w grupie 20.

 Studia I stopnia, specjalności:  oligofrenopedagogika 
(s. nauczycielska), tyflopedagogika (s. nauczycielska), 
pedagogika resocjalizacyjna (s. nienauczycielska).

 Studia II stopnia, specjalności:  tyflopedagogika, 
oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, 
ogólna.
W przypadku studiowania specjalności nauczyciel-
skich student dokonuje wyboru specjalności dodatko-
wej: edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, peda-
gogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna. 
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia drugie-
go stopnia jest zrealizowanie w toku studiów pierw-
szego stopnia nie mniej niż 60% godzin przedmiotów 
standardów kształcenia dla kierunku pedagogika spe-
cjalna. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 
średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecin-
ku) z przebiegu studiów pierwszego stopnia.  

 praca socjalna  3-letnie studia I stopnia stacjonar-
ne i niestacjonarne,  specjalności:  profilaktyka spo-
łeczna, niepełnosprawność w środowisku.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierun-
ku praca socjalna absolwent uzyskuje tytuł licencjata. 
Ma możliwość uzyskania tytułu magistra, kontynuując 
naukę na studiach drugiego stopnia w zakresie peda-
gogiki na UMCS.
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Wydział Politologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Trochę historii:
 1964  – utworzenie Studium Nauk Politycznych UMCS
 1975  – przekształcenie Studium Nauk Politycznych 
UMCS w Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS
 1991  – przekształcenie Międzyuczelnianego Instytu-
tu Nauk Politycznych UMCS w Instytut Nauk Politycz-
nych UMCS
 1993  – przekształcenie Instytutu Nauk Politycznych 
UMCS w Wydział Politologii UMCS

 Adres: 
 pl. Litewski 3 
 20-080 Lublin 
 www.politologia.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Politologii UMCS prowadzone są studia 
na kierunkach:

 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
3-letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne,   
 specjalności:  marketing polityczny, medialna, 2-letnie 
studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  moduły:  
redaktorski, komunikowanie polityczne, dziennikar-
stwo on-line, public relations

 politologia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne,  specjalności:  doradztwo polityczne 
i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i po-
lityka lokalna, 2-letnie studia II stopnia stacjonarne 
i niestacjonarne,  specjalności:  doradztwo polityczne 
i medialne, przywództwo polityczne, samorząd i poli-
tyka lokalna

 stosunki międzynarodowe  3-letnie studia 
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  specjalności:  
studia wschodnioeuropejskie, integracja europejska, 
bezpieczeństwo międzynarodowe, 2-letnie studia  

▐



�2 Informator dla kandydatów na studia [2012/2013]

II stopnia stacjonarne i niestacjonarne,  specjalności:  
pozaeuropejskie studia regionalne, dyplomacja, pro-
jekty międzynarodowe

 studia wschodnioeuropejskie   3-letnie studia 
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu mogą 
kształcić się na studiach doktoranckich i podyplomo-
wych.

Studia na Wydziale Politologii 
przeznaczone są dla osób planu-
jących karierę zawodową, jako: 
pracownik administracji publicz-
nej i samorządowej, dziennikarz, 
specjalista ds. marketingu poli-
tycznego, konsultant partii po-
litycznych, pracownik instytucji 
i organizacji międzynarodowych, 
pracownik służb mundurowych 
i służb specjalnych.

Studia na Wydziale Politologii przeznaczone są dla 
osób, które aktywnie chcą decydować o swojej przy-
szłości, chcą mieć wpływ na kształt polityki na szcze-
blach regionalnym, krajowym i europejskim, planują 
swoją karierę w dyplomacji, polityce, dziennikarstwie 
i mediach, a także public relations. To również oferta 
skierowana do osób, które jeszcze nie zdecydowały się 
na wybór konkretnego zawodu i poszukują kierunku 
studiów, który zapewni im szeroki wachlarz możliwo-
ści znalezienia atrakcyjnej pracy.
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Wydział Prawa 
i Administracji 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 powstał we wrześniu 1949 roku. 

 Adres: 
 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
 20-031 Lublin 
 www.prawo.umcs.lublin.pl 

Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS prowadzone 
są studia na kierunkach:

 prawo  5-letnie jednolite studia magisterskie stacjo-
narne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)

 administracja  3-letnie studia I stopnia stacjonar-
ne i niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie studia II stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

 bezpieczeństwo wewnętrzne  3-letnie studia 
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), 2-let-
nie studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (za-
oczne)

Absolwenci studiów administracyjnych II stopnia i jed-
nolitych magisterskich studiów prawniczych mogą kon-
tynuować naukę na studiach doktoranckich w zakresie 
prawa oraz na wielu różnorodnych kierunkach studiów 
podyplomowych.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS umoż-
liwiają zdobycie gruntownej wiedzy w zakresie różnych 
gałęzi prawa, pozwalają na zapoznanie się z organiza-
cją i funkcjonowaniem między innymi: administracji pu-
blicznej, takich podmiotów prawnych jak: spółki prawa 
handlowego, przedsiębiorstwa itp. Studia przeznaczone 
są dla osób, które planują karierę zawodową w zawodach 
prawniczych (m.in. adwokat, radca prawny, notariusz, sę-
dzia, prokurator, referendarz, komornik sądowy, kurator 
sądowy), w służbach mundurowych (m.in. policja, woj-
sko), w administracji publicznej (samorządowej i rządo-

▐
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wej), w instytucjach pozarządowych, administracji przed-
siębiorstw sektora prywatnego, w innych podmiotach, 
gdzie prowadzony jest profesjonalny obrót prawny.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS skiero-
wane są nie tylko do osób, które chcą rozpocząć karierę 
w zawodach prawniczych. Wiedza z zakresu prawa i za-
sad funkcjonowania administracji zapewnia szeroki wa-
chlarz możliwości znalezienia zatrudnienia. Absolwenci 
naszych kierunków są chętnie zatrudniani w administracji 
samorządowej i rządowej, w bankach czy też instytucjach 
pozarządowych.

W ofercie dydaktycznej Wydziału są również zajęcia z za-
kresu prawa obcego (niemieckiego, francuskiego, brytyj-
skiego, amerykańskiego, czeskiego, litewskiego, ukraiń-
skiego) oraz wykłady zaproszonych gości zagranicznych, 
w tym wykłady prawa amerykańskiego prowadzone 
przez sędziego Johna McClellana Marshalla – Honoro-
wego Profesora UMCS, od wielu lat współpracującego 
z naszym Wydziałem. Studenci mogą także doskonalić 
słownictwo prawnicze w ramach konwersatoriów prowa-
dzonych w językach obcych. 
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Kolegium Licencjackie
UMCS
w Białej Podlaskiej 
 powstało 1 marca 2000 roku. 

 Adres: 
 ul. Piłsudskiego 24 
 21-500 Biała Podlaska 
 www.umcsbp.pl 

W Kolegium Licencjackim UMCS prowadzone są studia na 
kierunkach:

 Wydział Humanistyczny 
 filologia, slawistyka  3-letnie studia I stopnia stacjonarne
 historia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  specjalność:  
archiwistyczna
 historia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne nauczyciel-
skie: historia z wiedzą o społeczeństwie
 filologia polska  3-letnie studia I stopnia stacjonarne,  
 specjalność:  redaktorsko-medialna
 kulturoznawstwo  3-letnie studia I stopnia stacjonarne

 Wydział Filozofii i Socjologii 
 socjologia  3-letnie studia I stopnia stacjonarne

Absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć studia II stop-
nia w jednostce macierzystej w Lublinie.
Studenci kształceni w Kolegium oprócz pomocy material-
nej z UMCS mogą otrzymać stypendium naukowe Podla-
skiej Fundacji Wspierania Talentów dla najlepszych kandy-
datów już od I roku studiów.
Absolwenci kierunku filologia polska o specjalności re-
daktorsko-medialnej mogą podjąć pracę jako redaktor 
prasowy, radiowy lub telewizyjny. Mają wiedzę i umie-
jętności, które pracodawca może wykorzystać dla ce-
lów promocji firmy, nawiązywania kontaktów z mediami 
i partnerami handlowymi, przygotowania reklam, wystą-
pień i prezentacji, redagowania pism, przygotowania im-
prez i uroczystości.

▐
▐
▐
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Absolwenci kierunku filologia, slawistyka mogą podjąć 
pracę w służbach dyplomatycznych, w urzędach celnych, 
placówkach kulturalnych. Znajomość języka czeskiego, 
bułgarskiego, ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego po-
zwala na zatrudnienie w biurach podróży, urzędach i róż-
nych firmach prywatnych. 
Absolwenci kierunku historia mogą podjąć pracę w archi-
wach historycznych, w archiwach bieżących (tzw. zakła-
dowych), jak np. w archiwach urzędów państwowych i sa-
morządowych, banków, sądów, szpitali, wielkich i małych 
firm prywatnych. Zyskują dobre przygotowanie do zawo-
du urzędnika, nie tylko w biurach i kancelariach, ale rów-
nież do pracy w dziedzinach związanych z records mana-
gement.
Absolwenci kierunku historia z wiedzą o społeczeństwie 
o specjalności nauczycielskiej przygotowani są teoretycz-
nie i praktycznie do zawodu nauczyciela historii oraz wie-
dzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum 
oraz szkołach średnich (po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia). Zdobyta wiedza i umiejętności przydatne są rów-
nież w zawodach związanych z reklamą, marketingiem, 
dziennikarstwem itd.
Absolwenci kierunku kulturoznawstwo po ukończeniu 
studiów mogą podjąć pracę jako instruktor w placówce 
kulturalno-oświatowej, merytoryczny pracownik muzeum 
i ruchu regionalnego, animator działań kulturalno-spo-
łecznych w samorządach lokalnych, krytyk, manager oraz 
animator działań artystycznych, pracownik przemysłu 
turystycznego, specjalista w zakresie organizowania i od-
działywania kultury medialnej itp.
Absolwenci kierunku socjologia mogą podjąć pra-
cę jako dziennikarz, polityk, mogą również pracować 
w agencjach reklamowych, doradztwie personalnym, 
w firmach zajmujących się badaniami opinii publicznej 
i badaniami marketingowymi. Dobre ogólne i wszech-
stronne wykształcenie pozwala na podjęcie pracy 
w administracji państwowej i samorządowej każdego 
szczebla, w instytucjach realizujących politykę spo-
łeczną, zajmujących się zdrowiem publicznym czy też 
analizą jakości usług. Absolwenci chętnie przyjmowani 
są do pracy w policji, straży granicznej, służbach cel-
nych itp.
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Kolegium Licencjackie
UMCS 
w Biłgoraju
 utworzone zostało 1 marca 2000 roku. 

 Adres: 
 ul. „Wira” Bartoszewskiego 10 
 23-400 Biłgoraj 
 www.umcs.bilgoraj.pl 
 
W Kolegium Licencjackim UMCS prowadzone są stu-
dia na kierunkach:
 filologia polska  3-letnie studia pierwszego stopnia 
stacjonarne, nauczycielskie: język polski z historią 
z dodatkową specjalnością logopedyczną
 informatyka  3-letnie studia pierwszego stopnia sta-
cjonarne 
 politologia  3-letnie studia pierwszego stopnia stacjo-
narne i niestacjonarne (zaoczne),  specjalność:  admi-
nistracja publiczna
 stosunki międzynarodowe  3-letnie studia pierwsze-
go stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć 
studia drugiego stopnia (magisterskie) w jednostce 
macierzystej w Lublinie.

Absolwent kierunku filologia polska jest przygotowa-
ny do nauczania dwóch przedmiotów języka polskie-
go i historii w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Może ubiegać się o przyjęcie na nauczycielskie studia 
magisterskie drugiego stopnia, uzyskując uprawnienia    
do pracy w zawodzie nauczyciela również w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Absolwent specjalności logope-
dycznej jest przygotowany do wykonywania zawodu 
logopedy w placówkach logopedycznych, funkcjonu-
jących w resorcie zdrowia i w placówkach oświato-
wych.

▐
▐
▐
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Po ukończeniu studiów na kierunku informatyka ab-
solwent będzie posiadać: wiedzę zawodową z zakresu 
technik informatycznych, podstawy teoretyczne z in-
formatyki, matematyki, biegłe opanowanie przynaj- 
mniej dwóch powszechnie używanych języków pro-
gramowania, zdolność posługiwania się w języku ob-
cym specjalistycznym słownictwem z dziedziny infor-
matyki. Absolwent studiów pierwszego stopnia może 
pracować m.in. jako programista, projektant, admini-
strator sieci komputerowej, konsultant i ma możliwość 
kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

Program specjalności administracja publiczna na kie-
runku politologia obejmuje kształcenie m.in. w zakre-
sie nauki o polityce, integracji europejskiej, administra-
cji publicznej, samorządu i polityki lokalnej, organizacji 
i zarządzania, prawa administracyjnego, finansów pu-
blicznych, prawa cywilnego, technik negocjacji i me-
diacji, zamówień publicznych. Absolwenci uzyskują 
praktyczne umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym 
są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach 
urzędniczych w administracji rządowej i samorządo-
wej, w administracji gospodarczej (banki, towarzystwa 
ubezpieczeniowe) czy administracji infrastruktury spo- 
łecznej (ochrona zdrowia, zabezpieczenie społeczne, 
edukacja, kultura, organizacje społeczne itp.) oraz 
w różnego typu firmach i instytucjach, także tych 
związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej.

Przedmiotem studiów są stosunki międzynarodowe 
jako sfera rzeczywistości społecznej: działania, pro-
cesy i zjawiska o charakterze transgranicznym. Ukoń-
czenie kierunku tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy 
zawodowej.  Absolwenci pracują m.in. w: MSZ i innych 
ministerstwach, Urzędzie Komitetu Integracji Europej-
skiej (UKIE), Sekretariacie NATO,  Ambasadach i Kon-
sulatach RP, placówkach naukowo–badawczych, me-
diach i instytucjach lokalnych.
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Kolegium Sztuk Pięknych
UMCS 
w Kazimierzu Dolnym 
 powstało w 2001 roku. 

 Adres: 
 ul. Nadwiślańska 9 
 24-120 Kazimierz Dolny 
 www.kolegiumkazimierz.pl 

W Kolegium Sztuk Pięknych UMCS prowadzone są stu-
dia na kierunkach:
 grafika  3-letnie studia I stopnia stacjonarne 
 malarstwo  3,5-letnie studia I stopnia stacjonarne.

Studia w Kolegium Sztuk Pięknych przygotowują 
do samodzielnej i efektywnej pracy twórczej w zawo-
dzie grafika, artysty malarza oraz do świadomego po-
dejmowania twórczych inicjatyw artystycznych. Ab-
solwent ma ogólną wiedzę o sztuce oraz umiejętności 
praktyczne, które umożliwiają pracę w wydawnic-
twach, agencjach reklamowych, placówkach kultural-
no-oświatowych, ogniskach plastycznych, ośrodkach 
kultury, muzeach, domach kultury itp.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia w Instytucie Sztuk Pięknych 
na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie oraz in-
nych uczelniach o profilu artystycznym.

▐
▐
▐
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Kolegium Licencjackie 
UMCS
w Radomiu 
 powstało w 2001 roku. 

 Adres: 
 ul. Uniwersytecka 6 
 26-600 Radom 
 www.umcs.radom.pl 

W Kolegium Licencjackim UMCS prowadzone są stu-
dia na kierunkach:

 Wydział Filozofii i Socjologii 
 socjologia  3-letnie studia stacjonarne I stopnia

 Wydział Humanistyczny 
 filologia polska  3-letnie studia stacjonarne I stopnia,  
 specjalność:  redaktorsko-medialna
 filologia polska z wiedzą o kulturze  3-letnie studia 
stacjonarne I  stopnia, nauczycielskie 
 historia  3-letnie studia stacjonarne I stopnia,  
 specjalność:  archiwistyczna
 historia  3-letnie studia stacjonarne I stopnia,  
 specjalność:  multimedialna
 historia z językiem polskim  3-letnie studia stacjo-
narne I stopnia, nauczycielskie
 historia z wiedzą o społeczeństwie  3-letnie studia 
stacjonarne I stopnia, nauczycielskie
 kulturoznawstwo  3-letnie studia stacjonarne I stopnia 

Studia na kierunku socjologia umożliwiają podjęcie 
pracy w szkołach i placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych, w służbie zdrowia, służbach socjalnych, 
w środkach masowego przekazu, ośrodkach badania 
opinii publicznej, administracji państwowej i samorzą-
dowej.

▐
▐
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Studia na kierunku filologia polska umożliwiają pod-
jęcie pracy w szkołach (po wybraniu studiów nauczy-
cielskich), prasie, radio, telewizji, placówkach kultural-
no-oświatowych.

Studia na kierunku historia umożliwiają podjęcie pra-
cy w szkołach, placówkach kulturalno-oświatowych, 
różnego rodzaju archiwach, odpowiednich działach 
bibliotek i muzeów, przedsiębiorstwach i instytu-
cjach, redakcji czasopism, biurach reklamy, a także 
we wszystkich instytucjach związanych z propagowa-
niem szeroko pojętej kultury historycznej.

Studia na kierunku kulturoznawstwo umożliwiają pod-
jęcie  pracy jako instruktor w placówce kulturalno- 
-oświatowej, merytoryczny pracownik muzeum i ru-
chu regionalnego, animator działań kulturalno-spo-
łecznych w samorządach lokalnych, krytyk, manager 
oraz animator działań artystycznych, pracownik prze-
mysłu turystycznego, specjalista w zakresie organizo-
wania i oddziaływania kultury medialnej itp.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować na-
ukę na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu na stu-
diach doktoranckich lub podyplomowych.
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Współpraca z zagranicą 
i programy
międzynarodowe
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje swoje 
zadania rozwojowe, badawcze, naukowe i kulturalne 
poprzez stałą współpracę z uczelniami i ośrodkami 
naukowymi za granicą. Współpraca akademicka odby-
wa się na podstawie umów dwustronnych lub poprzez 
udział pracowników i jednostek UMCS w konsorcjach 
projektowych. 

Obecnie UMCS ma blisko sto umów o współpracy 
dwustronnej z uczelniami na całym świecie. Partnerami 
UMCS są m.in.: Uniwersytet Stanu Rio Grande do Sul, 
Ijui, Brazylia, Chunkbuk National University w Korei Pd., 
Uniwersytet im. M. W. Łomonosowa w Moskwie, Brzeski 
Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina na Białorusi, 
Afyon Kocatepe Universitesi w Turcji, wiele uniwersy-
tetów na Ukrainie, np. Akademia Kijowsko-Mohylań-
ska w Kijowie, Uniwersytet Państwowy w Dniepropie-
trowsku, Lwowski Uniwersytet Państwowy im. I. Franki 
we Lwowie, znane uczelnie zachodnio- i środkowoeu-
ropejskie, np. Universidad de Granada, Hiszpania, Uni-
versidad de Lisboa, Portugalia, Universita degli Studi 
di Torino, Włochy, Uniwersytet w Kassel, Niemcy, Uni-
wersytet Karola w Pradze, Czechy, Uniwersytet w Nan-
cy, Francja, Uniwersytet Matej Bela, Bańska Bystrzyca, 
Słowacja, a także uniwersytety amerykańskie, z któ-
rymi UMCS prowadzi regularną wymianę studencką: 
Edinboro University of Pennsylvania, Urbana Universi-
ty, Urbana, Ohio, University of Idaho.

Z wieloma partnerami UMCS zawiera porozumienia 
w celu stworzenia konsorcjów dla zrealizowania pro-
jektów naukowych lub dydaktycznych. Niektóre z tych 
projektów otrzymują finansowanie ze środków różnych 
programów europejskich, co często umożliwia całko-
wite lub częściowe sfinansowanie udziału studentów 
w realizacji projektów.

▐
▐
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UMCS bierze udział w programie Komisji Europejskiej 
LLP/Erasmus, w ramach którego studenci Uniwersyte-
tu mogą odbywać część swoich studiów na partner-
skich uczelniach europejskich. Wyjazdy studenckie 
są dofinansowywane ze środków KE i dlatego program 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie UMCS 
ma ponad 200 porozumień o wymianie w programie 
Erasmus z uczelniami zagranicznymi, a każdy Wydział 
UMCS - kilkunastu partnerów, z którymi realizuje wy-
miany. Większość uczelni partnerskich w programie 
Erasmus to znaczące ośrodki akademickie. 

Podczas studiów za granicą w ramach programu 
LLP/Erasmus studenci zachowują prawa studentów 
na swojej macierzystej uczelni (nie wstrzymuje się wy-
płat stypendiów socjalnych czy stypendiów za wyniki 
w nauce). Studia zrealizowane na uczelni zagranicznej 
mogą być w całości lub w znacznej części zaliczone 
w UMCS, a ukończone kursy wpisane do suplementu 
do dyplomu ukończenia studiów. Beneficjenci progra-
mu podkreślają, jak wiele korzyści daje ten program. 
Najczęściej wskazują na możliwość rozszerzenia pro-
gramu swoich studiów, nauczenia się języków obcych 
i rozpoznania zagranicznych rynków pracy.

UMCS stale rozwija kontakty zagraniczne w celu 
zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów 
i stworzenia swoim studentom możliwości korzystania 
w pełni z całej europejskiej przestrzeni edukacyjnej 
na poziomie wyższym.
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Biuro Karier UMCS
Biuro Karier UMCS jest jednostką, która powstała, aby 
wspierać studentów i absolwentów UMCS w rozwoju 
zawodowym, edukacyjnym oraz procesie poszukiwa-
nia swojego miejsca na rynku pracy. Okazuje się bo-
wiem, że obecnie wymagania pracodawców wobec 
kandydatów stale rosną, a rzetelne wykształcenie 
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, 
aby zdobyć satysfakcjonującą pracę. 

Główne obszary działalności Biura Karier UMCS:

 Serwis www.kariera.umcs.lublin.pl 
Strona Biura Karier UMCS to stale aktualizowany kata-
log ofert pracy (stałej, dorywczej, sezonowej), praktyk, 
staży oraz informacji o szkoleniach, projektach, kur-
sach, prezentacjach i innych przedsięwzięciach, w któ-
rych warto wziąć udział. To także cotygodniowy news-
letter oraz solidny pakiet wiedzy na temat rynku pracy 
i możliwości rozwoju zawodowego. Szukaj nas również 
na Facebooku! (www.facebook.com/bkumcs).

 Rozwój osobisty i zawodowy 
 - doradztwo zawodowe 
Podczas indywidualnego spotkania z profesjonalnym, 
doświadczonym doradcą zawodowym można porozma-
wiać m.in. o tym, w jaki sposób wykorzystać posiadane 
już kwalifikacje i kompetencje, jak planować swój dal-
szy rozwój edukacyjny i zawodowy, jak budować swój 
wizerunek wśród pracodawców. Konsultujemy również 
dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), słu-
żymy wiedzą z zakresu zasad ich konstruowania i naj-
częściej popełnianych błędów. Żeby spotkać się z do-
radcą, wystarczy zadzwonić pod numer 81 537 50 70 
lub wysłać e-mail na adres: kariera@umcs.lublin.pl.

 Warsztaty rozwoju kompetencji 
Zapraszamy do udziału w warsztatach kompetencji 
miękkich. Szkolimy głównie z zakresu umiejętności 
przydatnych do poruszania się po rynku pracy, kontaktu 

▐
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z pracodawcą, jak też rozumienia siebie i planowania 
rozwoju osobistego (komunikacja interpersonalna, au-
toprezentacja w procesie rekrutacji, praca w zespole 
i wiele, wiele innych). W ramach akcji „Podziel się pa-
sją” sam/a możesz poczuć się jak trener/ka i zaprezen-
tować swoje zainteresowania lub rozwinąć umiejętno-
ści innych studentów/tek z wybranego przez Ciebie 
obszaru. Więcej informacji na naszej stronie interne-
towej.

 Dodatkowe praktyki 
Jak zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie stu-
diów? Nic prostszego!

 KROK 1  Znajdź miejsce (firmę, instytucję, fundację), 
gdzie chciał(a)byś odbyć praktykę, zdobyć doświad-
czenie i praktyczne umiejętności (możesz również 
skorzystać z ofert na naszej stronie).
 KROK 2  Skontaktuj się z pracodawcą i ustal szczegóły 
(tzn. termin, opiekuna praktyk, zakres programowy itp.).
 KROK 3  Wypełnij ankietę zgłoszeniową na naszej 
stronie i prześlij ją do nas. W ciągu kilku dni zaprosimy 
Cię po odbiór umowy!

Szczegółowy regulamin praktyk na stronie 
 www.kariera.umcs.lublin.pl 



�� Informator dla kandydatów na studia [2012/2013]

Fundacja Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej
 Fundacja UMCS istnieje od 1989 roku.  Jej głównym 
celem jest wspieranie rozwoju Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej. Fundacja prowadzi działalność go-
spodarczą obejmującą różne formy edukacji, doradz-
two gospodarcze, badania naukowe, handel i usługi. 
Bierze aktywny udział w realizacji programów finanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej. Jest wyłącznym 
właścicielem Księgarni Uniwersyteckiej sp. z o.o. 

Fundacja UMCS dba o wszechstronny rozwój kandyda-
tów na studia, studentów oraz absolwentów, ułatwiając 
im nabywanie kluczowych umiejętności i kwalifikacji przy-
datnych w ich rozwoju osobistym i zawodowym. W ra-
mach prowadzonej działalności edukacyjnej oferuje m.in.:  
 kursy przygotowawcze do matury, kursy języków:  angiel-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpań-
skiego, włoskiego, szwedzkiego, ukraińskiego, chińskiego,  
 kursy komputerowe  w zakresie: pakietów biurowych, gra-
fiki komputerowej, projektowania stron www, administro-
wania siecią, obsługi systemów finansowo-księgowych 
i kadrowo-płacowych,  kursy inwestowania na giełdzie, 
 szkolenia  z zasad przygotowania  projektów europej-
skich,  szeroki zakres szkoleń i treningów  dla praktyków, 
m.in. z zakresu: zarządzania, marketingu, finansów, ra-
chunkowości, zarządzania personelem, prawa, umiejętno-
ści menedżerskich, zamówień publicznych. 
W ramach usług doradczych Fundacja UMCS oferuje 
analizy wykonalności inwestycji, badania rynku, analizy 
systemów wynagradzania, opracowania strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa. W zakresie działalności doradczej po-
siada akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości i Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. 
Ponadto, Fundacja UMCS wspiera organizacyjnie dzia-
łalność Stowarzyszenia Absolwentów UMCS. 
Prezesem Zarządu Fundacji UMCS jest dr Mirosław 
Łoboda, a nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje 
Rada Fundacji, której przewodniczy Prezydent Funda-
cji prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - Rektor Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej.

▐
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Akademickie
Centrum Kultury UMCS
„Chatka Żaka”
 
 ACK UMCS „Chatka Żaka”  znane jest dobrze studentom 
nie tylko lubelskim - jako centrum integracji akademic-
kich środowisk twórczych i przestrzeń realizacji wydarzeń 
niemal wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, teatru, filmu, 
sztuk plastycznych, literatury. Służą temu bez wątpienia 
kluczowe dla działalności ośrodka imprezy festiwalowe 
oraz istniejące tu zespoły i pracownie. Od kilku lat ACK 
organizuje konkurs grantowy na festiwale, imprezy cy-
kliczne, koncerty i inne działania kulturotwórcze. ACK 
UMCS „Chatka Żaka”, prowadząc różnorodne formy edu-
kacji kulturalnej, a także udzielając merytorycznej i orga-
nizacyjnej pomocy grupom artystycznym i inicjatywom 
twórczym studentów, tworzy prężnie działające centrum 
kulturalne Lublina.

W kalendarz wydarzeń artystycznych Lublina na stałe 
wpisały się festiwale:  Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Ludowej „Mikołajki Folkowe”  - najstarszy w Polsce 

▐
▐
▐
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festiwal muzyki inspirowanej folkiem;  Studenckie Kon-
frontacje Filmowe  - prezentacja filmów nagradzanych 
na najważniejszych światowych festiwalach;  Studenc-
ki Ogólnopolski Festiwal „Kontestacje” - prezentacja 
niezależnych teatrów środowisk akademickich z Polski 
i nie tylko;  „Bakcynalia” Lubelski Festiwal Piosenki 
Studenckiej  - impreza  z długą tradycją, skierowana 
do miłośników piosenki turystycznej i studenckiej. Co-
raz większą sympatię publiczności zdobywają także 
młodsze imprezy:  Pythonalia, ACK Electric Nights 
– festiwal muzyki alternatywnej i progresywnej;  
 Chatka Blues Festiwal  - festiwal dla wszystkich mi-
łośników bluesa oraz  Festiwal Artystycznych Warsz-
tatów Umiejętności  – impreza w formie nagrody dla 
uczestników warsztatów odbywających się w „Chatce 
Żaka”, na których mogą zaprezentować zdobyte umie-
jętności. 

Działalność „Chatki Żaka” nie ogranicza się tylko do wy-
darzeń festiwalowych. Od lat funkcjonują tu prężnie ze-
społy artystyczne i pracownie, przyciągając nieustan-
nie ludzi angażujących się twórczo w życie Lublina. 
Swoje miejsce znajdują oni m.in.: w  Zespole Tańca 
Towarzyskiego „Impetus”, Zespole Tańca Ludowego  
UMCS, Orkiestrze św. Mikołaja, Chórze Akademic- 
kim UMCS, Kinie Studyjnym, Pracowni Plastycznej 
oraz teatrach studenckich, takich jak:  Teatr „Widze-
nie”, Teatr „Scena 21”, Teatr „Akt”, Teatr „Realium” . 
W ACK znalazła się także przestrzeń dla amatorskich, 
dotąd nieznanych, zespołów, czyli  Scena AD HOC.

Chcąc wspomagać rozwój zainteresowań i pasji stu-
dentów, powołaliśmy do życia  Artystyczne War-sztaty  
Umiejętności,  podczas których pod okiem instrukto-
rów można uczestniczyć w warsztatach gry na instru-
mentach, śpiewu tradycyjnego, tańca, rysunku, fotogra-
fii, w warsztatach teatralnych, beatboxu czy w warsz-
tatach sztukmistrzów. Wsparcie w realizacji swoich po-
mysłów, studenci otrzymują również dzięki  konkursom 
grantowym.  Młodych adeptów dziennikarstwa zapra-
szamy do współpracy z  Akademicką Grupą Medial-
ną  oraz współredagowania pisma folkowego  „Gadki 
z Chatki”.
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Akademicka Grupa
Medialna UMCS
Akademicka Grupa Medialna UMCS została powo-
łana do życia decyzją Senatu Uczelni w 2004 roku.  
W jej skład wchodzą: Radio Centrum, Miesięcznik „A4” 
oraz portal internetowy www.student.lublin.pl. Z AGM 
współpracuje na stałe blisko 100 studentów, którzy 
zdobywają praktykę w poszczególnych redakcjach 
i doskonalą własne umiejętności. Jeśli Twoją pasją 
jest dziennikarstwo, możesz do nas dołączyć!  Nasza 
siedziba mieści się przy  ul. Radziszewskiego 16 (bu-
dynek Chatki Żaka), tel. 81 533 26 04. 

 RADIO CENTRUM  to najlepsza studencka rozgłośnia 
w Polsce i jedyna taka w Lublinie. Nadajemy całą dobę 
muzykę i informacje - zapowiadamy najważniejsze wy-
darzenia kulturalne w mieście i w kraju, żyjemy rytmem 
Uczelni i pomagamy odnaleźć się studentom w Lubli-
nie. Radio Centrum to duża dawka rozrywki, konkursy 
z nagrodami oraz najlepsza muzyka - od rocka, poprzez 
house, elektronikę, jazz, aż po reggae. To Twoja alter-
natywa w eterze na 98,2 FM lub na www.centrum.fm. 
 
 PORTAL www.student.lublin.pl  powstał jako inicja-
tywa społeczna studentów naszego Uniwersytetu. 
Naszą ofertę kierujemy do lubelskich studentów i ma-
turzystów, można u nas znaleźć aktualności związane 
z codziennym życiem żaków, rozrywką i kulturą w mie-
ście.

 MAGAZYN „A4”  to miesięcznik wydawany jako do-
datek do lokalnego wydania „Gazety Wyborczej”. Re-
dakcja, którą tworzą studenci, przygotowuje relacje 
i zapowiedzi najważniejszych akademickich wydarzeń, 
promuje także ciekawe inicjatywy kulturalne i arty-
styczne. Szczególnie wiele miejsca w gazecie poświę-
camy problematyce kariery zawodowej, ma to pomóc 
przyszłym absolwentom w łatwiejszym poruszaniu się 
na rynku pracy.

▐
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Sport akademicki
UMCS od wielu lat może poszczycić się sukcesami 
sportowymi. Dotyczy to zarówno startów w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski, jak i występów sekcji 
UMCS w ligach państwowych. Za sprawną realizację 
tych zadań odpowiadają  Centrum Kultury Fizycznej 
UMCS (CKF)  oraz  Klub Uczelniany AZS UMCS.  Stu-
denci mogą uczęszczać na zajęcia w ponad 20 sek-
cjach sportowych, co stanowi najlepszą ofertę wśród 
uczelni z naszego regionu.

Zajęcia sportowe prowadzą pracownicy CKF UMCS 
oraz inni trenerzy – specjaliści w swoich dyscyplinach. 
Zajęcia wychowania fizycznego oraz sekcji sporto-
wych odbywają się w obiekcie Akademickiego Ośrod-
ka Sportowego (AOS). Kompleks budynków AOS skła-
da się z  3 hal sportowych, pływalni, 2 siłowni, sali do 
fitnessu, ścianki wspinaczkowej oraz sali do spinningu.  
Obok znajduje się wielofunkcyjne  boisko ze sztuczną 
nawierzchnią i oświetleniem  oraz  2 boiska do siat-
kówki plażowej. 

Studenci trenujący w sekcjach sportowych mają możli-
wość reprezentowania Uczelni w zawodach rangi wo-
jewódzkiej – Akademickie Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego oraz ogólnopolskiej – Akademickie Mistrzo-
stwa Polski. Nie można przy tym zapomnieć o sekcjach 
startujących w ligach państwowych. Od wielu lat UMCS 
jest najlepszą uczelnią w regionie, zaś w gronie wszyst-
kich polskich uniwersytetów zajmuje zaszczytne trzecie 
miejsce. Organizowane są też zawody dla wszystkich stu-
dentów UMCS, np. cieszące się ogromnym zainteresowa-
niem Mistrzostwa Uczelni w halowej piłce nożnej. Treningi 
w sekcjach sportowych i reprezentowanie UMCS w za-
wodach to bez wątpienia powód do satysfakcji, a dobre 
wyniki sportowe przekładają się na stypendia sportowe.

CKF UMCS współpracuje także ze Szkołami Partner-
skimi. W ramach Drzwi Otwartych UMCS organizowa-
ne są zawody, w których rywalizują studenci UMCS i 
uczniowie Szkół Partnerskich. Zawody cieszą się du-
żym zainteresowaniem.

▐
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Pomoc materialna
W ramach otrzymywanej przez Uczelnię dotacji 
na Fundusz Pomocy Materialnej przyznaje się świad-
czenia o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym.

 ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE 
 SOCJALNYM: 

 Stypendium socjalne lub stypendium socjalne 
 w zwiększonej wysokości 

Otrzymanie stypendium socjalnego zależy od sytuacji 
materialnej rodziny (miesięcznego dochodu na oso-
bę w rodzinie w poprzednim roku). O ich przyznanie 
można się ubiegać, jeśli dochód na jednego jej człon-
ka nie przekracza określonej na Uczelni kwoty. Nale-
ży złożyć wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją 
w dziekanacie właściwego wydziału. Ubiegając się 
o stypendium socjalne, trzeba przedstawić jedynie 
dokumenty obrazujące sytuację materialną rodziny 
(zaświadczenia i oświadczenia o wysokości docho-
dów członków rodziny w poprzednim roku kalenda-
rzowym). 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości otrzy-
mać mogą wyłącznie studenci studiów stacjonarnych, 
których miejsce zamieszkania oddalone jest od Lublina. 
Poza dokumentami obrazującymi sytuację materialną 
rodziny w przypadku tego stypendium dodatkowo nie-
zbędne jest udokumentowanie zamieszkiwania w domu 
studenckim lub innym obiekcie (np. na stancji).

 Zapomoga 
Przysługuje osobom, które z różnych przyczyn loso-
wych znalazły się w trudnej sytuacji. Przyznanie za-
pomogi jest niezależne od wysokości dochodu, ubie-
gać się o nią może każdy (szczególnie w przypadku 
śmierci członka rodziny, klęski żywiołowej, długotrwa-
łej choroby, urodzenia dziecka), jednak nie częściej niż 
dwa razy w roku. 

▐
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 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
Przysługuje studentom, którzy mają orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności.
Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać 
z pomocy udzielanej przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (o szczegóły należy 
pytać w Dziale Obsługi Studentów lub w Punkcie In-
formacyjno-Konsultacyjnym dla Studentów Niepełno-
sprawnych).

 ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE 
 MOTYWACYJNYM: 

 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 
Stypendium można uzyskać dopiero po ukończeniu 
I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. 
Stypendium to może otrzymywać maksymalnie 10 % 
studentów na każdym kierunku studiów. Otrzymać 
je może student, który w poprzednim roku osiągnął 
wysokie wyniki w nauce lub posiada osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodo-
wym.
Stypendium mogą również otrzymać studenci I roku 
studiów II stopnia pod warunkiem ich rozpoczęcia 
nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia 
– za osiągnięcia na ostatnim roku tych studiów.

 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Mogą się o nie ubiegać studenci szczególnie wyróżnia-
jący się swoimi osiągnięciami naukowymi, artystycz-
nymi i wynikami sportowymi.
Analogicznie jak w przypadku stypendium Rektora 
można się ubiegać o stypendium Ministra po ukończe-
niu I roku studiów I stopnia lub jednolitych magister-
skich, a także już na I roku studiów II stopnia.
***
Wzory wniosków i wykaz potrzebnych dokumentów 
można otrzymać w dziekanatach. Szczegółowe infor-
macje oraz druki podań są też dostępne na stronie Dzia-
łu Obsługi Studentów: www.umcs.lublin.pl/student.
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Domy studenckie
i stancje
Obecnie Uczelnia dysponuje 8 akademikami o różnym 
standardzie. Od pokoi trzyosobowych w akademikach 
ze wspólnymi sanitariatami na korytarzu do dwupo-
kojowych segmentów z pełnym węzłem sanitarnym 
i kuchnią. Osoba ubiegająca się o przyznanie miej-
sca w Domu Studenckim powinna złożyć odpowiedni 
wniosek dostępny na stronach internetowych Uczelni. 
Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku mają 
ci, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania 
uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił stu-
diowanie oraz znajdują się w trudnej sytuacji material-
nej. Po przyznaniu miejsc osobom, którym przysługuje 
pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca, przyznawane 
są one pozostałym zainteresowanym studentom.

W okresie wakacyjnym domy studenckie pełnią rolę 
Hostelu dla wszystkich zainteresowanych osób poszu-
kujących noclegu w Lublinie.

Więcej informacji o akademikach znaleźć można 
na stronie Działu Obsługi Studentów:  www.umcs. 
lublin.pl/student 

Stancji można szukać na własną rękę lub skorzystać 
z banku stancji, tworzonego przez Zarząd Uczelnia-
ny Samorządu Studentów mieszczący się w Lublinie, 
w Domu Studenta „Babilon” przy ul. Radziszewskiego 17, 
w pokoju nr 4.

Więcej informacji na stronie ZUSS  www.samorzad.
umcs.lublin.pl  lub pod nr. tel. 81 537 54 16.

▐
▐
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Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny
dla Studentów
Niepełnosprawnych
Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc stu-
dentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. 
Dbamy o to, aby ten czas upłynął w przyjaznej atmos-
ferze. Nasze działania mają przede wszystkim na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niepeł-
nosprawnych.

W czasie dyżurów nasi pracownicy udzielają porad 
związanych ze studiowaniem, pomocą stypendialną 
oraz pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów 
studentów niepełnosprawnych. Do każdego studenta 
podchodzimy w sposób indywidualny. Zapewniamy 
dyskrecję oraz życzliwą atmosferę.

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na następujące 
formy wsparcia:
 Bezpłatny transport  – zapewniamy dowóz na zaję-
cia dydaktyczne tym studentom, którzy ze względu 
na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycz-
nego transportu.
 Pomoc asystenta  – obowiązki asystenta są ustalone 
indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.
 Pomoc psychologiczną  – oferujemy spotkania z psy-
chologiem, w ramach których studenci i ich rodziny 
mogą otrzymać fachową pomoc.
 Pomoc prawną  – konsultacje z prawnikiem, który 
udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania prawne, 
a także pomoże w sporządzeniu dokumentów.
 Aktywność sportową  – współpracujemy z Centrum 
Kultury Fizycznej UMCS, organizując bezpłatne zaję-
cia na basenie.
 Szkolenia  – uczestnictwo w organizowanych przez 
nas szkoleniach pomaga studentowi uzyskać wiedzę 
i umiejętności przydatne do rozwoju potencjału oso-
bistego.

▐
▐
▐
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 Lektoraty języka angielskiego  – studenci mają szansę 
skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć z języ-
ka angielskiego. Lektorat jest dostosowany do indywi-
dualnych potrzeb studentów niepełnosprawnych.
 Wyjazdy szkoleniowo-rehabilitacyjne  – proponuje-
my wyjazdy w cenie dostępnej dla każdego studenta. 
Ich celem jest wzmocnienie i rozwijanie relacji między 
studentami UMCS.
 Wyjazd adaptacyjny  – studenci pierwszego roku 
mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie 
się do społeczności akademickiej. W jego trakcie stu-
denci otrzymują cenne informacje dotyczące studio-
wania.

 Zrzeszenie Studentów 
 Niepełnosprawnych „Alter Idem” 
Członkami Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych 
UMCS są studenci, którzy wspólnie podejmują dzia-
łania na rzecz studentów niepełnosprawnych. Przy-
świeca nam przesłanie, że ograniczenia mogą być 
zasobem, który wyzwala kreatywność i motywację 
do przekraczania barier. 

Tworzymy społeczność, w której wiele się od siebie 
uczymy, a także  dobrze się ze sobą bawimy.

Zapraszamy wszystkich studentów naszej Uczelni. 
 Dom Studencki „Amor” 
 Ul. Radziszewskiego 18 
 20-036 Lublin 
 Tel. 81 537-58-90 
 punkt@poczta.umcs.lublin.pl 
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