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Drodzy Kandydaci,
Pragnę zachęcić Was do skorzystania z oferty Uniwer-

sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – największej 
uczelni we wschodniej Polsce, istniejącej od ponad sie-
demdziesięciu lat, która ma już ponad 216 tysięcy absol-
wentów.

Kształcimy na jedenastu Wydziałach w Lublinie oraz 
na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad sześć-
dziesięciu kierunkach studiów i ponad dwustu specjalno-
ściach. Od wielu lat dużą popularnością cieszą się u nas 
takie kierunki, jak: prawo, finanse i rachunkowość, psy-
chologia i filologia angielska oraz lingwistyka stosowana, 
a podczas ostatnich rekrutacji także logistyka, bezpie-
czeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe. Co 
roku proponujemy kilkanaście nowości, dostosowanych 
do wymogów rynku pracy, m.in. studia prowadzone w ję-
zyku angielskim: science and technology, business mana-
gement i tourism management, ponadto kierunki: praw-
no-biznesowy, produkcja medialna czy e-edytorstwo  
i techniki redakcyjne. Na utworzonym niedawno Wy-
dziale Zamiejscowym w Puławach uruchomione zostały: 
chemia techniczna (studia I stopnia inżynierskie, przygo-
towane we współpracy z Zakładami Azotowymi w Pu-
ławach oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych), 
administracja publiczna oraz public relations i doradz-
two medialne. Uruchamiamy też kierunek fizjoterapia. 
Konsultujemy programy kształcenia z przedstawicielami 
rynku pracy, proponując Wam dodatkowe kursy i szko-
lenia, pogłębiające Wasze kompetencje interpersonalne 
i zawodowe. Oferujemy także ponad osiemdziesiąt kie-
runków studiów podyplomowych.

zdjęcie

Studenci korzystają z nowoczesnych obiektów i labora-
toriów, m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej, w Instytucie Informatyki czy też w Centrum 
Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii 
oraz z Inkubatora Medialno-Artystycznego – wyjątkowe-
go, cyfrowego ośrodka twórczego, w którym powstają 
nagrywane wspólnie z TVP Lublin programy i koncerty. 
Do końca 2015 r. sfinalizujemy budowę Centrum Nauko-
wo-Badawczego ECOTECH-COMPLEX, w którym będą 
prowadzone prace badawcze z zakresu mikrobiologii, 
biotechnologii i technologii informatycznych na najwyż-
szym poziomie. Znajdzie się tam m.in. wysokopolowy 
skaner rezonansu magnetycznego – urządzenie unikalne 
na skalę światową, pozwalające z olbrzymią dokładno-
ścią badać ciało człowieka.

Wyróżnia nas unikatowy kampus studencki w centrum 
miasta: budynki dydaktyczne, dziewięć domów studenc-
kich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe 
i kulturalne, biblioteka itp. Żakom proponujemy atrakcyj-
ne systemy stypendialne. Możecie rozwijać swoje zainte-
resowania w licznych kołach naukowych, organizacjach 
studenckich, grupach artystycznych, a także w sporcie, 
do którego przywiązujemy wielką wagę, czego wyrazem 
jest powrót koszykarek AZS UMCS do ekstraklasy.

Warto także podkreślić, że w ramach UMCS działa 
niezwykle popularny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólnie  
z innymi uczelniami prowadzimy również Uniwersytet  
III Wieku.

Wyrazem uznania dla naszych osiągnięć dydaktycznych 
i naukowych są takie tytuły i wyróżnienia, jak: „Uczelnia 
Liderów”, „Aurea Praxis” oraz „Dobra Uczelnia – dobra 
praca”. Jesteśmy także laureatem konkursu „Najbardziej 
innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu 
perspektyw zawodowych”. Szczególnie cieszymy się  
z bardzo dobrej opinii u przedsiębiorców.

Jestem przekonany, że w naszej Uczelni znajdziecie 
znakomite warunki do zdobycia wiedzy niezbędnej do 
podjęcia przyszłej pracy zawodowej, a zarazem do zreali-
zowania swoich pasji. 

Prof. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS
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?DLACZEGO 
WARTO STUDIOWAĆ 

W UMCS

11 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach

Największa uczelnia we wschodniej Polsce

Ponad 60 kierunków studiów

Ponad 200 specjalności

Programy studiów dostosowane do rynku pracy 

Bogata oferta bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń

Liczne koła naukowe i organizacje studenckie

Bogata oferta wymian i staży krajowych i międzynarodowych

Ponad 80 kierunków studiów podyplomowych

Kierunki o profilu praktycznym (m.in. chemia techniczna 

realizowana pod patronatem Azotów Puławy)

Atrakcyjne systemy stypendialne 

Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, 

artystycznego i sportowego

Nowoczesna baza dydaktyczna

Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne

Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe

Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami

Akademiki o wysokim standardzie

Miasteczko Akademickie w centrum Lublina 
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UMCS 
W LICZBACH

Ponad 21 tys. studentów

Ponad 216 tys. absolwentów

2600 miejsc w 9 akademikach

Ponad 1000 studentów cudzoziemców

Ponad 500 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS

96 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata

23 projekty badawcze w trakcie realizacji na kwotę ponad 116 mln zł

20 projektów badawczych zrealizowanych na kwotę ponad 55 mln zł

Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów 

specjalnych w wersji tradycyjnej w zbiorach Biblioteki Głównej

Blisko 5 tys. książek w wersji elektronicznej w Bibliotece Głównej 

98,2 FM – na takich falach odbiera Akademickie Radio Centrum

500
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REKRUTACJAKROK PO KROKU

www.irk.umcs.pl

www.umcs.pl

Oferta dydaktyczna UMCS

Internetowa Rejestracja Kandydatów  /www.irk.umcs.pl/

Opłata rekrutacyjna

Ogłoszenie wyników

Po zakwalifikowaniu na studia:

założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych

wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy 

dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowa-

nia rekrutacyjnego.

wydruk kwestionariusza osobowego

zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu

wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG

złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi stu-

diów; niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z re-

zygnacją ze studiów.

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.
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1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobo-
wy wydrukowany z IRK.

2. Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglą-
du) oraz kopia dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych (oryginał do wglądu; dotyczy kandydatów na 
studia II stopnia).

3. Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stoso-
wanymi przy wydawaniu dowodów osobistych                 
(lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 
35x45mm).

4. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu 
(oryginał do wglądu).

5. Kserokopia indeksu – dotyczy kandydatów na 
studia II stopnia, gdy kwalifikacja odbywa się na 

podstawie średniej oceny z ukończonych studiów 
(dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).

6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – na 
kierunkach, na których studenci mogą być naraże-
ni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 
lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, 
biotechnologia, chemia, chemia techniczna, ochro-
na środowiska).

7. Oświadczenie o spełnianiu warunków do pod-
jęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych             
w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

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) przelicza się na wynik właściwy 
poziomowi Rozszerzonemu: 

1%D = 4/3%R

(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może 
on przekroczyć 100%)

DOKUMENTY

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH
NA PUNKTY REKRUTACYJNE

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

UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku po-
stępowania uwzględnia się wagę przedmiotu sta-
nowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek 
studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz instrukcja reje-
stracji w systemie IRK (krok po kroku) dostępne są 
w funkcji Pomoc z ekranu startowego IRK na stronie 
www.irk.umcs.pl oraz na www.kandydat.umcs.pl. 

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu 
„nowej” matury:
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AKADEMIKI

POMOC MATERIALNA

Uniwersytet posiada do dyspozycji studentów                    
9 akademików, w których ma do zaoferowania po-
nad 2600 miejsc. Akademiki położone są w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz 
w pobliżu centrum miasta. 

Oferujemy miejsca o różnym standardzie, w tym 
miejsca dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Opłaty uzależnione są od standardu 
pokoju.
Dysponujemy pokojami 1-, 2- oraz 3-osobowymi.
W każdym akademiku do dyspozycji mieszkańców 
jest sala klubowa oraz sala telewizyjna, a także po-
koje tzw. „cichej nauki”.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku 
mają te osoby, którym codzienny dojazd z miejsca 
zamieszkania uniemożliwiłby lub w znacznym stop-
niu utrudnił studiowanie oraz znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej.
Dla studentów zaocznych udostępniamy miejsca 
noclegowe na czas zajadów.

Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce w akade-
miku, cennik oraz inne informacje związane z akade-
mikami można znaleźć na www.akademiki.umcs.pl.

ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Otrzymanie stypendium socjalnego jest uzależnio-
ne od sytuacji materialnej studenta. Dochód na oso-
bę w rodzinie nie może przekroczyć obowiązującego 
w uczelni progu dochodowego. Wysokość stypen-

dium socjalnego zależy od przedziału dochodowego, 
w którym znajdzie się dochód na osobę w rodzinie 
studenta. W celu ubiegania się o stypendium należy 
złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek. 

ŻYCIE
STUDENCKIE
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ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE motywacyjnym

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
O stypendium to można ubiegać się po ukończeniu               

I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, 
a także na I roku studiów II stopnia, jednak tylko w przy-
padku rozpoczęcia studiów w ciągu roku od ukończenia 
studiów I stopnia.

Na każdym kierunku i roku ten rodzaj świadczenia 
może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów dane-
go roku.

Aby ubiegać się o ten rodzaj świadczenia, trzeba uzy-
skać wysoką średnią ocen, posiadać osiągnięcia na-
ukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe. 
Wysokość stypendium uzależniona jest od liczby otrzy-
manych punktów oraz miejsca na liście rankingowej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymy-
wania stypendium rektora, wzory wniosków oraz inne 
informacje dotyczące tego świadczenia można znaleźć 
na stronie www.stypendia.umcs.pl.

Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego

O stypendium to mogą ubiegać się studenci posiada-
jący szczególnie wyróżniające się osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i wyniki sportowe po ukończeniu I roku stu-
diów I stopnia lub jednolitych magisterskich, a także na 
I roku studiów II stopnia, jednak tylko w przypadku roz-
poczęcia studiów w ciągu roku od ukończenia studiów 
I stopnia.

O dodatek do stypendium socjalnego z tytułu 
zamieszkania w domu studenckim bądź obiekcie 
innym niż dom studencki może ubiegać się jedynie 
student studiów stacjonarnych, który spełnia kryte-
ria stypendium socjalnego, zamieszkuje akademik 
bądź inny obiekt (np. stancję). Fakt zamieszkania  
w akademiku bądź innym obiekcie należy odpowied-
nio udokumentować.

Stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-
nych – przysługuje osobie z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. Wysokość stypendium zależy 
od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

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

Szczegółowe informacje na temat świadczeń socjalnych 
można znaleźć na stronie www.stypendia.umcs.pl. 

Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymy-
wania stypendium ministra oraz inne informacje doty-
czące tego świadczenia można znaleźć na stronie 
www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra.

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

Stypendium marszałka województwa lubelskiego

O stypendium to może ubiegać się student, który 
zamieszkuje w województwie lubelskim, w roku ubie-
gania się o stypendium nie ukończył 26. roku życia, 
zaliczył drugi rok studiów I stopnia lub kontynuuje na-
ukę na studiach II stopnia rozpoczętych w ciągu roku 
od ukończenia studiów I stopnia, uzyskał średnią ocen 
uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora 
dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni oraz  
w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wnio-
sku o stypendium legitymował się osiągnięciami  
co najmniej w trzech rodzajach działalności  
określonych w § 5 Uchwały nr XXXVII/606/2013  
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 
2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej  
w formie stypendiów studentom zamieszkałym w wo-
jewództwie lubelskim. 

Szczegóły na www.lubelskie.pl.
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KREDYTY STUDENCKIE

Kredyty studenckie udzielane są przez banki ko-
mercyjne na preferencyjnych warunkach oprocento-
wania. O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci 
bez względu na tryb studiów (stacjonarny, niestacjo-
narny) pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed  
25. rokiem życia.

Lista banków udzielających kredytu publikowana 
jest z początkiem roku akademickiego. Kredyt wypła-
cany jest co miesiąc, maksymalnie przez 10 miesięcy, 
w wysokości 600 zł. Spłata kredytu następuje maksy-
malnie w dwa lata po ukończeniu studiów, chyba że 
student podejmie studia doktoranckie.

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów studenc-
kich można znaleźć na stronie www.student.umcs.pl.

Stypendium Miasta Lublin

Stypendium to przeznaczone jest dla studentów 
zamieszkujących na terenie Gminy Lublin, którzy uzy-
skali średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż  
4,7. Dodatkowym warunkiem jest działalność naukowa 
lub artystyczna, która może przyczynić się do rozwoju 
Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój 
nauki. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty  
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
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WSPARCIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

ul. Radziszewskiego 17/9
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc stu-
dentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. 
Podejmowane przez nas działania mają na celu wyrów-
nywanie szans edukacyjnych studentów, którzy mają 
dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Zespół współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów 
Niepełnosprawnych „Alter Idem”, które skupia na 
równych prawach studentów pełnosprawnych i nie-
pełnosprawnych. Działaniom studenckim przyświeca 
przesłanie, że ograniczenia mogą być zasobem, który 
wyzwala kreatywność i motywację do przekraczania 
barier.

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na różne for-
my wsparcia:

Stypendium specjalne – studenci posiadający orze-
czenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o sty-
pendium specjalne. Jego wysokość jest uzależniona 
od stopnia niepełnosprawności.

Bezpłatny transport – dowóz na zajęcia dydaktyczne 
dla tych studentów, którzy ze względu na swoją nie-
pełnosprawność potrzebują specjalistycznego trans-
portu.

Pomoc asystenta – asystenci pomagają w dotarciu 
na zajęcia dydaktyczne oraz w sporządzaniu notatek. 
Obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w za-
leżności od potrzeb studenta.

Wypożyczalnia sprzętu – studenci mogą wypożyczać 
dyktafony, powiększalniki i notebooki.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – możli-
wość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć 
z języka angielskiego, dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb studentów.

Aktywność sportowa – współpraca z Centrum Kultu-
ry Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć 
na pływalni, siłowni, a także z gry w boccię.

Poradnictwo zawodowe i edukacyjne – w trakcie pro-
cesu kształcenia oraz na etapie wyboru kierunku stu-
diów można spotkać się z doradcą zawodowym, który 
pomoże w ukierunkowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej.

Poradnictwo psychologiczne – spotkania z psycho-
logiem, w ramach których studenci mogą otrzymać 
fachową pomoc lub wsparcie w zakresie rozwoju oso-
bistego.

Poradnictwo prawne – konsultacje z prawnikiem, któ-
ry udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania praw-
ne, a także pomoże w przygotowaniu odpowiednich 
dokumentów.

Szkolenia – uczestnictwo w organizowanych przez 
nas szkoleniach pomaga uzyskać wiedzę i umiejętno-
ści przydatne do rozwoju potencjału osobistego i za-
wodowego.



Klub psychoedukacji – spotkania, podczas których 
studenci mogą systematycznie rozwijać umiejętności 
związane z komunikacją, kreatywnością, relacjami spo-
łecznymi oraz karierą zawodową. 

Wyjazdy szkoleniowe – w cenie dostępnej dla każde-
go studenta.

Wyjazd adaptacyjny – studenci pierwszego roku 
mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie 
się do społeczności akademickiej.

Wakacyjny obóz językowy – wyjazd przeznaczony dla 
osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności komuni-
kacji w języku angielskim. 

W celu uzyskania informacji o dostosowaniu poszcze-
gólnych Wydziałów UMCS do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych zapraszamy kandydatów na studia do 
kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Studentów Nie-
pełnosprawnych.
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MOŻLIWOŚCI 
ROZWOJU

UMCS, dbając o możliwości rozwoju i karierę zawo-
dową swoich studentów i absolwentów, podejmuje 
współpracę z władzami samorządowymi, wieloma 
instytucjami i przedsiębiorcami polskimi i zagranicz-
nymi, takimi jak: IBM, Lubelski Park Naukowo-Techno-
logiczny, Whirpool Polska, Chevron, Tsubaki Hoover 
Polska, World Bank, Boryszew, PZL Świdnik, Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” S.A. czy Zakłady Azotowe w Pu-
ławach. Ponadto funkcjonują u nas jednostki, które 
wspomagają wszechstronny rozwój studentów.

Biuro Zawodowej Promocji Studentów 
i Absolwentów – Biuro Karier

Główne obszary działalności:

Serwis www.kariera.umcs.lublin.pl, w którym znaj-
dziesz oferty pracy, praktyk i staży, a także aktualne 
informacje o spotkaniach z pracodawcami, konkur-
sach, kursach i szkoleniach i wiele innych.
Rozwój osobisty i zawodowy: poradnictwo zawodo-
we, poradnictwo psychologiczne, diagnoza poten-
cjału osobistego, coaching kariery.
Warsztaty rozwoju kompetencji miękkich, szkolenia: 
„Różni ludzie-równe szanse”, „Zakładanie, prowadze-
nie i praca w organizacjach pozarządowych i sferze 
pozabiznesowej”.

Program dodatkowych praktyk dla studentów 
wszystkich kierunków.
Program Absolwent – integracja absolwentów 
UMCS oraz system zniżek i promocji oferowa-
nych przez współpracujące z Programem firmy  
i instytucje.

Szczegóły: www.absolwent.umcs.pl.

Wiele firm jest zainteresowanych wykorzystaniem 
potencjału naszych naukowców, a władze Lublina po-
dejmują wysiłki, by przyciągać do miasta nowych inwe-
storów. W strategię rozwoju Lublina i Lubelszczyzny 
wpisują się inicjatywy podejmowane również w Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 

Dzięki funduszom zewnętrznym, w tym ze środków 
Unii Europejskiej, realizujemy liczne projekty inwe-
stycyjne, naukowe i edukacyjne. Do dyspozycji stu-
dentów pozostaje nowoczesna infrastruktura, labora-
toria i pracownie.
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Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”

ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel. 81 533 32 01
ack.lublin@gmail.com
www.ack.lublin.pl
www.facebook.com/ack.umcs.chatkazaka

Rezerwacje sal: 
chatkazaka@gmail.com
inkubator.rezerwacje@gmail.com

KULTURA AKADEMICKA

„Chatka Żaka”, czyli Akademickie Centrum Kultury  
w Lublinie to instytucja kultury utworzona przez UMCS 
50 lat temu. To miejsce kultowe dla mieszkańców Lubli-
na, absolwentów naszej Uczelni, którzy pamiętają „Chat-
kę Żaka” jako kolebkę kultury alternatywnej, do której 

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków 
Obcych UMCS

ul. Radziszewskiego 18
Dom Studencki „Amor”
20-031 Lublin
tel. 81 53 333 63
www.cnc.umcs.pl

Główne obszary działalności:

Centrum Nauczania i Centrum Języków Obcych UMCS 
prowadzi lektoraty, fakultety i translatoria z sied-
miu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego 
i łacińskiego), według sylabusów oraz programów 
autorskich, z uwzględnieniem specyfiki i języka fa-
chowego danego kierunku. Głównym ich celem jest 
wykształcenie u studentów umiejętności czynnego 
posługiwania się językiem, ze szczególnym naciskiem 
na naukę języka specjalistycznego oraz osiągnięcie 
co najmniej poziomu B2 (wyższego średnio zaawan-
sowanego).

CNiCJO UMCS jako Autoryzowane Centrum Egza-
minacyjne telc, City & Guilds, TOLES, Pearson Test 
of English, LCCI i BEC oferuje możliwość uzyska-
nia międzynarodowych certyfikatów językowych. 
Egzaminy obejmujące zarówno język ogólny, jak  
i specjalistyczny (m.in. prawniczy i biznesowy), reali-
zują założenia polityki językowej Unii Europejskiej 
i są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi programu 
ramowego Rady Europy Common European Frame-
work of Reference.
CNiCJO UMCS organizuje kursy języka ogólnego  
i specjalistycznego, kursy wyrównawcze oraz przygo-
towujące do powszechnie uznawanych międzynaro-
dowych egzaminów językowych. 
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Akademickie radio Centrum

www.centrum.fm
www.facebook.com/centrumfm

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

Radio prezentuje przede wszystkim muzykę rockową. 
Wieczorami, w programach autorskich pojawiają się 
też inne style muzyczne. Od poniedziałku do soboty, 

co godzinę nadaje aktualne informacje. Uzupełnieniem 
ramówki są audycje publicystyczne poświęcone środo-
wisku akademickiemu i kulturze. Stacja nadaje program 
także za pośrednictwem Internetu.

Od 2013 r. Akademickie Radio Centrum ma swoją 
siedzibę w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. 
Redaktorem naczelnym jest Małgorzata Piasecka, wielo-
letnia dziennikarka Radia Zet.

przychodziło się na najlepsze teatry w mieście i gdzie 
grały najważniejsze zespoły polskiej i nie tylko sceny mu-
zycznej, a przede wszystkim, gdzie spotykali się ludzie 
sztuki i kultury. 

Dziś kontynuujemy tę tradycję. Niezmienne, rolą ACK 
jest integrowanie akademickiego środowiska kultu-
ralnego, które wyrasta ze studenckiego entuzjazmu  
i zaangażowania połączonego z profesjonalną działalno-
ścią twórczą.

W „Chatce Żaka” od lat prężnie działają zespo-
ły artystyczne i pracownie twórcze: Artystyczne 
Warsztaty Umiejętności, Chór Akademicki UMCS, 
Epicentrum Technik Teatralnych, Folk Klub, Kino Stu-
dyjne, zespół bębniarski Młode Djembe, Orkiestra  
św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, Galeria Foto-
grafii, Warsztaty Kreatywne, Zespół Tańca Ludowe-
go UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus” 
oraz redakcja pisma folkowego „Gadki z Chatki”  
i Akademickie Radio Centrum. 

Studenci, pracownicy, absolwenci oraz mieszkań-
cy miasta mogą również uczestniczyć w różnorod-
nych inicjatywach realizowanych przez „Chatkę Żaka”,  
we współpracy z partnerami. Regularnie odbywają się 
zajęcia taneczne, warsztaty hula hop, warsztaty śpie-
wu i teatralne. Fundacja 5Medium prowadzi cykliczne 
projekty związane z nowymi technologiami, Grupa 
Fotografów Lubelskich zrzesza miłośników fotogra-
fii, którzy w ACK mają swoje studio fotograficzne oraz 

ciemnię. Natomiast Stowarzyszenie Homo Faber kieruje 
szeroką ofertę edukacyjną do studentów zagranicznych. 

„Chatka Żaka” pamięta również o studentach, którzy 
założyli już rodziny – w ciągu roku akademickiego pro-
wadzone są zajęcia z edukacji artystycznej dla dzieci, 
m.in. w ramach projektu Karuzela Sztuki. 

Działalność Akademickiego Centrum Kultury „Chat-
ka Żaka” wspierają wolontariusze, którzy uczestniczą  
w programie KULTURIAT oraz studenci animacji kultury. 

Wydarzenia kulturalne w „Chatce Żaka” rekomen-
dują mieszkańcy miasta i znawcy sztuk, którzy co roku 
uczestniczą w wydarzeniach muzycznych: Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, 
Chatka Blues Festiwal, Festiwal Muzyki Ludowej 
„Mikołajki Folkowe”, „Bakcynalia”; teatralnych: Teatr 
Improv No Potatoes, Studencki Ogólnopolski Festi-
wal Teatralny „Kontestacje”, 3/4 SCENY, filmowych  
i audiowizualnych: Studenckie Konfrontacje Filmowe, 
Festiwal Filmu Artystycznego „Na Linii Czasu”, Lubel-
skie Dni Fotografii, PlakatON; interdyscyplinarnych: 
NO LATO, Powachluj na Scenie. 

W „Chatce Żaka” działa Centrum Informacji Kul-
turalnej KIOSKart, w którym wszyscy studenci  
i zainteresowani życiem kulturalnym Lublina mogą za-
sięgnąć informacji o zbliżających się wydarzeniach ar-
tystycznych w naszym mieście. Można również przyjść 
i poczytać literaturę o sztuce i najnowszych trendach  
w kulturze. 
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UMCS od wielu lat może poszczycić się sukcesami 
sportowymi, zarówno w Akademickich Mistrzostwach 
Polski, jak i sekcji UMCS w najwyższych ligach państwo-
wych. Za sprawną realizację tych zadań odpowiadają 
Klub Uczelniany AZS UMCS i Centrum Kultury Fizycz-
nej UMCS (CKF). Studenci mogą uczęszczać na zajęcia  
w ponad 30 sekcjach sportowych, co stanowi najlep-
szą ofertę wśród uczelni z naszego regionu.

SPORT AKADEMICKI

Kompleks budynków Centrum Kultury Fizycznej 
składa się z 3 hal sportowych, pływalni, 2 siłowni, sali 
do fitnessu, ścianki wspinaczkowej oraz sali do spin-
ningu. Obok znajduje się wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem oraz 2 boiska do 
siatkówki plażowej.

Centrum Kultury Fizycznej UMCS

ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin
tel. 81 533 71 99; 81 533 20 58
www.ckf.umcs.pl

Główne obszary działalności:

prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania 
fizycznego dla studentów wszystkich Wydziałów 
UMCS oraz zajęć treningowych w ramach sekcji spor-
towych Klubu Uczelnianego AZS UMCS, a także zajęć 
z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów  
z dysfunkcją aparatu ruchowego;
prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych, w tym 
w zakresie spinningu, doskonalenia i nauki pływania, 

aqua aerobik, aqua senior i aqua slim, pływania re-
kreacyjnego /karnety/, zajęć 40+, badań wydolno-
ściowych, siłowni;
współpraca ze Szkołami Partnerskimi – w ramach 
Drzwi Otwartych UMCS organizowane są zawody,            
w których rywalizują studenci UMCS i uczniowie 
Szkół Partnerskich.

azs umcs lublin

ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin
tel. 81 463 45 35 
www.azs.umcs.pl 

Setki zawodników, 24 uniwersyteckie sekcje spor-
towe i 7 zespołów ligowych. Medale Uniwersjad, mi-
strzostw Polski, Europy i Świata. W sezonie 2013/2014 
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DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

SAMORZĄD STUDENTÓW

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów

Głównym zadaniem ZUSS-u jest dbanie o dobro 
społeczności studenckiej. W porozumieniu z Samo-
rządem podejmowane są najważniejsze decyzje doty-
czące kwestii związanych ze sprawami socjalno-byto-
wymi studentów, a także Regulaminu Studiów.

ZUSS wspiera działania wszystkich studentów, którzy 
pragną rozwijać się w różnych dziedzinach życia oraz 
chcą dzielić się swoimi zainteresowaniami z innymi. 
Poprzez realizację różnego typu imprez i projektów  
o charakterze kulturalnym dba o integrację środowi-
ska studenckiego naszej Uczelni.  

Oprócz tego m.in. wydaje Miesięcznik Samorządu 

– trzecie miejsce w klasyfikacji Uniwersytetów w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski. Mamy dwa zespoły 
w najwyższej klasie rozgrywkowej! Nasi lekkoatleci 
od lat utrzymują się w czołówce najlepszych zespo-
łów lekkoatletycznych w kraju, a koszykarki po wielu 
latach przerwy powróciły na parkiety Tauron Basket 

Samorząd Studentów jest wyłącznym reprezen-
tantem ogółu studentów. Jest to organizacja, której 
głównym założeniem jest dbałość o interesy społecz-

Ligi Kobiet. W sekcjach sportowych, które przezna-
czone są dla studentów, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Od pływania przez siatkówkę, kończąc na karate i judo.

Wszystko to zjednoczone pod jednym szyldem. Szyl-
dem Gryfa. Szyldem AZS UMCS Lublin! Dołącz do nas 
już dziś!

ności studenckiej naszego Uniwersytetu. Działania Sa-
morządu podejmowane są na dwóch płaszczyznach: 
wydziałowej i ogólnouczelnianej.

Studentów A4, a także angażuje się w organizację tur-
niejów sportowych i wielu innych projektów. Jednym 
z największych przedsięwzięć, które organizuje, są od-
bywające się w maju Lubelskie Dni Kultury Studenc-
kiej „Kozienalia”.

Samorząd realizuje szkolenia, kursy oraz wyjazdy in-
tegracyjno-szkoleniowe, m.in. Adapciak, Zimowisko, 
na których spędzisz niezapomniane chwile i poznasz 
wiele ciekawych osób.



16

Na Wydziałach Samorząd funkcjonuje jako tzw. 
RWSS, czyli Rada Wydziałowa Samorządu Studentów. 
Tworzą ją przedstawiciele studentów, którzy są wybie-
rani w powszechnych i tajnych wyborach na dwuletnie 
kadencje przez studentów danego Wydziału.

Do obowiązków członków RWSS należy reprezen-

Organizacje studenckie są bardzo istotnym ogni-
wem życia społeczności uniwersyteckiej. Prowadzą 
działalność na wszystkich płaszczyznach życia studenc-
kiego – zarówno naukową, jak i kulturalno-artystyczną, 
dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, 
pozwalają na poszerzenie wiedzy, rozwijanie zaintere-
sowań, a także realizację swoich pasji.

towanie studentów na posiedzeniach wydziałowych 
organów kolegialnych, takich jak: Studencka Komisja 
Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jako-
ści Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają 
również w Radzie Wydziału – najważniejszym organie 
wydziału (www.facebook.com/zuss.umcs).

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

W UMCS działa 80 kół naukowych o różnorodnej 
specyfice na wszystkich wydziałach. W ramach dzia-
łalności w kołach naukowych nasi studenci m.in. skon-
struowali detektor burz, organizują debaty i spotkania 
z ekspertami w danej dziedzinie i przyszłymi praco-
dawcami, biorą udział w konkursach, szkoleniach, kur-
sach, grach decyzyjnych, przygotowują inscenizacje  
i rekonstrukcje historyczne, chodzą do teatru lub sami 
tworzą spektakle, fotografują przyrodę, prowadzą 
warsztaty oraz badania naukowe, wydają czasopisma, 
np. „Polformance” czy „Ofensywa”, prowadzą Stu-
dencką Poradnię Logopedyczną, Szkołę Prawa Wła-
sności Intelektualnej czy Klinikę Mediacji, uczestniczą 
w wyprawach naukowych w różne części świata, np. 
do Azji czy podróż Koleją Transsyberyjską.

Możesz studiować chemię i jednocześnie brać 
udział w rekonstrukcjach historycznych. Liczy się 
pasja i chęć działania!

W Uczelni funkcjonują także przedstawicielstwa  
organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych,  
m.in. AIESEC, ESN, AEGEE, Elsa, NZS czy AZS.

Działa także Duszpasterstwo Akademickie UMCS, 
na które składa się wiele różnych grup: Klub wypra-
wowo-górski, Klub filmowy, Wolontariat, Grupa mu-
zyczna, Kościół dla prawdziwych mężczyzn, Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło – Życie  
(www.facebook.com/umcs.da).

Szczegółowe informacje dotyczące działalności or-
ganizacji studenckich w Uniwersytecie można znaleźć 
na stronie www.organizacje.umcs.pl.
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, oprócz trady-
cyjnej oferty edukacyjnej dla kandydatów na studia, 
co roku proponuje uczniom i nauczycielom ze szkół 
ponadgimnazjalnych szereg ciekawych wydarzeń i ini-
cjatyw.

Drzwi Otwarte – impreza mająca na celu prezentację 
oferty dydaktycznej, zasad rekrutacji oraz funkcjono-
wania Wydziałów, jednostek uniwersyteckich oraz kół 
naukowych i organizacji studenckich.

Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień) – największa im-
preza naukowa w Lublinie, mająca na celu populary-
zację nauki w społeczeństwie, prezentację projektów 
badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach 
naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych 
oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. 

Szczegóły na: www.festiwal.lublin.pl

Targi edukacyjne (cały rok) – nasz Uniwersytet bierze 
udział w targach edukacyjnych w województwach: 
lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, mazowiec-
kim, małopolskim, podlaskim i łódzkim. 

Informacje o miejscach i terminach spotkań dostępne 
są na stronie www.kandydat.umcs.pl.

Spotkania w szkołach (cały rok) – indywidualne 
spotkania przedstawicieli Uczelni z uczniami szkół 

INICJATYWY SKIEROWANE DO UCZNIÓW 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ponadgimnazjalnych stanowią doskonałą okazję do 
zaprezentowania szerokiej oferty kształcenia propo-
nowanej przez nasz Uniwersytet. Szkołom oferujemy 
pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie 
edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Jesteśmy także 
otwarci na nowe inicjatywy zgłaszane przez Szkoły.

Osoba do kontaktu:
Anna Lada
tel. +48 (81) 537 57 64
e-mail: anna.lada@poczta.umcs.lublin.pl

Sklep promocyjny – w nim można kupić koszulki, kub-
ki, długopisy i inne gadżety z logo naszej Uczelni. Ist-
nieje możliwość zakupu na miejscu lub przez Internet.

Kontakt:
Księgarnia Uniwersytecka
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
www.uniwersytecka.pl
 

Poszczególne Wydziały UMCS przygotowują własne 
inicjatywy dla uczniów i nauczycieli, m.in. próbne 
matury, pokazy, warsztaty, wykłady, koła nauko-
we dla uczniów, konkursy i olimpiady. Pełna lista 
projektów znajduje się na stronie: www.kandydat.
umcs.pl.
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al. Kraśnicka 2a, 2b
20-718 Lublin
tel. 81 537 69 50
www.artystyczny.umcs.pl

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

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

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

Specjalność: 
nauczycielska

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

OFERTA
KSZTAŁCENIA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia drugiego stopnia stacjonarne – podstawę 
kwalifikacji stanowi ocena na dyplomie ukończenia 
studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Absolwenci 
kierunków innych niż muzyczne mogą być zobowiąza-
ni do uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu 
studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej 
w zakresie sztuki muzycznej oraz muszą udokumen-
tować przygotowanie muzyczne na poziomie szkoły 
muzycznej drugiego stopnia. W przypadku mniejszej 
liczby kandydatów niż limit miejsc – kwalifikacja na 
podstawie złożonego komplet dokumentów.

Specjalności:
edukacja z elementami muzykoterapii
muzyka rozrywkowa
muzyka sakralna
prowadzenie zespołów
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

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

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu na-
stępującego systemu punktowego:

Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

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

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu na-
stępującego systemu punktowego:

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej 
złożonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złożonych prac oryginalnych.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – ocena doku-
mentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – ocena doku-
mentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej. 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

GRAFIKA

GRAFIKA – studia prowadzone w języku angielskim
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Malarstwo lub rzeźba
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Malarstwo

Specjalności: (studia I i II stopnia):
fotografia
grafika
intermedia
malarstwo

rzeźba i formy przestrzenne
ceramika artystyczna
szkło artystyczne

Specjalności: 
grafika warsztatowa sztuka mediów cyfrowych

Specjalności: 
grafika warsztatowa
grafika projektowa

sztuka mediów cyfrowych
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Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

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

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu na-
stępującego systemu punktowego:

Studia drugiego stopnia stacjonarne (1,5-roczne) – 
ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie 
elektronicznej.

Specjalności: 
malarstwo sztalugowe media malarskie

Specjalności: 
eko-art
malarstwo sztalugowe

media malarskie

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu 
praktycznego w zakresie:

umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu 
kierunkowego: śpiewu solowego (dla kandydatów 
na specjalizację wokalną) lub gry na wybranym in-
strumencie (dla kandydatów na specjalizację instru-
mentalną),
słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej 
ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. 
Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytyw-

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

ny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego  
wynosi 16, ze sprawdzianu słuchu muzycznego – 11. 
Egzamin dwuetapowy – kandydaci, którzy otrzymają 
minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętno-
ści wykonawczych, przystępują do egzaminu spraw-
dzającego słuch muzyczny. Suma punktów stanowi 
wynik ostateczny. Przy jednakowej sumie punktów 
o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja  
z przedmiotu kierunkowego. 

Specjalności:
wykonawstwo instrumentalne
wykonawstwo wokalne

MALARSTWO
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ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16
www.biolbiot.umcs.pl

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

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

Specjalności:
bioanalityka – NOWOŚĆ! 
biochemia
biologia eksperymentalna
biologia medyczna (od I semestru studiów)
mikrobiologia

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwalifikacja na podstawie:

średniej z ocen ze studiów biologii lub biotechno-

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

BIOLOGIA

logii – dla absolwentów biologii lub biotechnologii;
średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kom-
petencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwsze-
go stopnia – dla absolwentów studiów wyższych, 
którzy nie osiągnęli efektów kształcenia dla biologii 
lub biotechnologii WBiB; 
złożonego kompletu dokumentów w przypadku 
mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc.

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

Specjalności:
biochemia
biologia eksperymentalna
mikrobiologia
fakultatywny blok dydaktyczny (uprawniający do na-
uczania biologii w gimnazjum oraz biologii i przyrody 
w szkołach ponadgimnazjalnych)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

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

BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwalifikacja na podstawie:

średniej z ocen ze studiów biologii lub biotechno-
logii – dla absolwentów biologii lub biotechnologii;
średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kom-
petencyjnego z biotechnologii z zakresu studiów 
pierwszego stopnia – dla absolwentów studiów 
wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia 
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dla biologii lub biotechnologii WBiB;
złożonego kompletu dokumentów w przypadku 
mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, wa-
runkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia 

od lekarza medycyny pracy.

Specjalności:
biotechnologia medyczna
biotechnologia ogólna

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

chemia
jeden z przedmiotów: biologia, fizyka i astronomia, 
fizyka, informatyka, matematyka

Dla specjalności chemia środków bioaktywnych i ko-
smetyków:

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

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

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

WYDZIAŁ CHEMII

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

Specjalność: 
chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie średniej ocen z ukończonych studiów.

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

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – kwalifi-
kacja na podstawie średniej ocen z ukończonych stu-
diów. 

Specjalność:
chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
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dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju an-
glojęzycznego.

Specjalność: 
chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: 
chemia materiałowa

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 62
www.ekonomia.umcs.pl

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:

złożonego kompletu dokumentów;
dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju  
anglojęzycznego.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, geogra-
fia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matema-
tyka

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

BUSINESS MANAGEMENT – studia prowadzone w języku angielskim

OCHRONA ŚRODOWISKA

MONITORING I ANALITYKA ŚRODOWISKA
NOWOŚĆ! Planowany termin uruchomienia – rok akademicki 2015/2016.

CHEMIA – studia prowadzone w języku angielskim

Specjalności:
E-business
Human Resources Management

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie średniej ocen z ukończonych studiów 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 
lub równorzędnego w zakresie chemii lub nauk po-
krewnych;
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – kwali-
fikacja na podstawie złożonego kompletu dokumen-
tów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne):
bankowość i rynki finansowe
finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekruta-

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

LOGISTYKA

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie  
z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyj-
mowani będą absolwenci finansów i rachunkowości 
UMCS.

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

cja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, 
do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne):
logistyka międzynarodowa
zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – kwali-
fikacja na podstawie złożonego kompletu dokumen-
tów, do wyczerpania limitu miejsc. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – kwali-
fikacja na podstawie złożonego kompletu dokumen-
tów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne):
biznes międzynarodowy
przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie  
z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyj-
mowani będą absolwenci ekonomii UMCS.

Specjalności:
ekonomia międzynarodowa
gospodarka samorządowa
polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie lud-
ności 
systemy ekonomiczne
ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
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Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne):
reklama i nowoczesne formy komunikacji marketin-
gowej
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie  
z ukończonych studiów. W pierwszej kolejności przyj-
mowani będą absolwenci zarządzania UMCS.

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

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

Specjalności:
zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne dla matu-
rzystów oraz studia stacjonarne 40+ – rekrutacja na 
podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język angielski

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 

EUROPEISTYKA (kierunek praktyczny)

FILOZOFIA

KOGNITYWISTYKA 

zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie konkursu średnich 
ocen ze studiów wyższych.

Specjalności:
doradztwo i komunikacja w biznesie
filozofia teoretyczna 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyż-
szych.

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, filozo-
fia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, historia,  
informatyka, język polski, matematyka, wiedza  

Specjalności:
strategiczne zarządzanie marką
systemy informacyjne w administracji i biznesie
zarządzanie kapitałem społecznym
zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami pu-
blicznymi
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów, do wyczerpania limitu miejsc.

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH (kierunek praktyczny)

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

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

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

ARCHEOLOGIA

Specjalność: 
archeologia Polski i powszechna

o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż ję-
zyk angielski)

Specjalności:
sztuczna inteligencja i logika
znak, język i komunikacja

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

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

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

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

SOCJOLOGIA (kierunek praktyczny)

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
gospodarka innowacyjna
socjologia dialogu cywilizacyjnego
socjologia migracji 
socjologia stosowana
socjologia teoretyczna
socjologia zdrowia społeczności lokalnej
socjologia życia publicznego
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

Specjalności:
archiwistyka
zarządzanie dokumentacją współczesną

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot maturalny: język polski

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

BAŁKANISTYKA

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

ETNOLOGIA

Studia drugiego stopnia stacjonarne* – kwalifikacja 
na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
licencjackich lub wyższych.

Specjalności
archiwistyka historyczna
informatyka biurowa
zarządzanie dokumentacją współczesną

Specjalności:
e-edytorstwo w nowych mediach
wydawnictwo

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
licencjackich archeologii. Absolwenci innych kierun-
ków będą przyjmowani pod warunkiem uzyskania 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej  

z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii. 

Specjalności:
archeologia pradziejowa
archeologia historyczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot maturalny: język polski

Specjalności:
logopedyczna           redaktorsko-medialna
nauczycielska            teatrologiczna

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekruta-
cja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, 

FILOLOGIA POLSKA

do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie 
ukończenia studiów licencjackich lub wyższych.

Specjalności:
logopedyczna
medioznawcza

nauczycielska
teatrologiczno-filmoznawcza 
wydawnicza* 
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc.

Specjalizacje:
zarządzanie na rynku wydawniczo-księgarskim
zarządzanie zasobami prasowymi
zarządzanie w placówkach informacyjnych

Specjalizacje:
informacja w administracji i gospodarce 
informacja w kulturze i mediach
informacja w nauce i edukacji

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, histo-
ria, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, 
język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy no-
wożytny, matematyka

Specjalności:
nauczycielska (historia z wiedzą o społeczeństwie)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjali-
zacja wiedzy historycznej

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, filozofia, geo-
grafia, historia, historia muzyki lub wiedza o tańcu, 
historia sztuki, język obcy nowożytny, wiedza o spo-
łeczeństwie, matematyka

Specjalności:
antropologia i socjologia kultury
judaistyka
krytyka i animacja sztuki

HISTORIA

KULTUROZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych. Specjalność nauczycielską będą mogli wy-
brać tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia 
specjalności nauczycielskiej.

Specjalności:
dziedzictwo historyczne regionu
nauczycielska

medialna
teatrologia i filmoznawstwo

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na 
podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc. 

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

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

INFORMACJA W E-SPOŁECZEŃSTWIE

INFORMATOLOGIA STOSOWANA

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na 
podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc.

Specjalizacje:
bibliologiczne dziedzictwo kulturowe 
cyfrowe zasoby informacji 
zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji
publicznej
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wie konkursu średnich wartości wyliczonych z: średnich 
ocen ze studiów na kierunku lingwistyka stosowana 
oraz ocen na dyplomie ukończenia lingwistyki sto-
sowanej. W przypadku kandydatów z innych uczelni 
wymagane są: napisana i obroniona praca dyplo-
mowa (licencjacka), praktyczne opanowanie dwóch 
języków z przewidzianych programem par oraz kon-
kurs średnich wartości wyliczonych z: średnich ocen  
ze studiów oraz ocen na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych. Studia z następującym układem kombinacji 
języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych 
par o następującym stałym układzie:

angielski z francuskim
angielski z niemieckim

Specjalności:
nauczycielska
translatoryczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język pierwszy – zgodnie z wybraną kombinacją języ-
kową (poziom rozszerzony)
język drugi (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Kombinacje językowe:
angielski z francuskim
angielski z hiszpańskim
angielski z niemieckim
angielski z rosyjskim
niemiecki z angielskim

Specjalności:
translatoryczna                              
nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne (dla absolwen-
tów lingwistyki stosowanej) – kwalifikacja na podsta-

LINGWISTYKA STOSOWANA

angielski z rosyjskim
niemiecki z angielskim

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które na świa-
dectwie dojrzałości posiadają oceny z wymienionych 
języków obcych. W przypadku języka angielskiego 
wymagana jest znajomość języka na poziomie B1, 
natomiast w przypadku języka rosyjskiego na pozio-
mie A2.

LINGWISTYKA STOSOWANA 
– studia prowadzone w języku angielskim i rosyjskim

W przypadku braku tych ocen na świadectwie doj-
rzałości, kandydaci mogą legitymować się certyfika-
tem potwierdzającym znajomość języków obcych. 
Niezależnie od złożonych dokumentów kandydatów 
obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości 
obydwu języków.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot maturalne:

język polski
jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka, fizyka  
i astronomia, matematyka

Zasady kwalifikacji. Sprawdzian obejmuje rozmowę  
z kandydatem na temat motywacji do podjęcia stu-
diów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wy-
mowę. 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Kryteria oceny:
1.Wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czy-

taniu (zgodność z normą ortofoniczną polszczyzny, 
poprawność artykulacji i jej wyrazistość, właściwa 
realizacja czynników prozodycznych – akcent, rytm, 
intonacja).

2.Kultura języka (poprawność leksykalna i składniowa, 
umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);

3.Zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania  
i utrzymania kontaktu interpersonalnego).
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język angielski 
język polski

Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji zawodo-
wych jest uzyskanie minimum 8 punktów w rozmowie 
kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena wymowy (kry-
terium nr 1) uniemożliwia przyjęcie na studia. 

Ocena bardzo dobry dobry dostateczny niedostateczny

Punkty 3 2 1 0

Studia drugiego stopnia stacjonarne – na studia dru-
giego stopnia możliwy jest tylko nabór absolwentów, 
którzy ukończyli logopedię z audiologią pierwszego 
stopnia. Kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie 
ukończenia studiów pierwszego stopnia. Obowiązu-
je konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów 
pierwszego stopnia, a w przypadku identycznych ocen 
– średnia arytmetyczna ocen.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne dla maturzy-
stów oraz studia pierwszego stopnia stacjonarne 35+*
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: filozofia, geografia, historia, 
historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie, 
język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

jeden z przedmiotów: filozofia, geografia, historia, 

STUDIA HISTORYCZNO-DYPLOMATYCZNE

TURYSTYKA HISTORYCZNA

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY 

FILOLOGIA ANGIELSKA Z UPRAWNIENIAMI NAUCZYCIELSKIMI

Studia drugiego stopnia stacjonarne oraz studia 
drugiego stopnia stacjonarne 35+* – kwalifikacja na 
podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
licencjackich lub wyższych magisterskich.

Specjalności:
historia stosowana – historie performatywne
lublinistyka – studia przewodnickie

historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie, 
matematyka, informatyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonar-
ne (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  
w zakresie filologii angielskiej, specjalności  nauczy-
cielskiej) – kwalifikacja na podstawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej w języku angielskim obejmującej wiedzę  

NEOFILOLOGIE
* 
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Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: 4.Motywacja do podjęcia studiów i wykonywania za-
wodu logopedy i audiologa ogólnego.
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (w zależności od wybranej 
sepcjalności):

dla specjalności nauczycielskiej – język niemiecki 
lub w przypadku, gdy kandydat nie zdawał na ma-
turze języka niemieckiego – inny język obcy oraz 
dokument poświadczający znajomość języka nie-
mieckiego na poziomie A2
dla specjalności nienauczycielskiej – dowolny język 
obcy nowożytny

język polski

Specjalności: 
profil praktyczny – studia nauczycielskie
profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjaliza-
cją: dziennikarską, turystyczną lub stosunkami euro-
pejskimi 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacja na podstawie oceny z egzaminu 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 

dyplomowego lub certyfikatu językowego. O przyję-
cie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych  
w zakresie filologii germańskiej lub języka niemiec-
kiego, a także absolwenci innych kierunków, którzy 
przedłożą dokument potwierdzający znajomość języ-
ka niemieckiego na poziomie B2 z oceną wyższą niż 
dopuszczająca (ausreichend; od 70%). 

Specjalności:
profil praktyczny – studia nauczycielskie
profil ogólnoakademicki – z dodatkową specjaliza-
cją: języki specjalistyczne

Od roku akademickiego 2015/2016 planowane jest 
uruchomienie nowego kierunku studiów: germanisty-
ka - studia pierwszego stopnia stacjonarne, profil prak-
tyczny ze specjalizacją nauczycielską i nienauczycielską 
– język niemiecki w biznesie; studia drugiego stopnia 
stacjonarne, profil ogólnoakademicki ze specjalizacją 
nauczycielską i nienauczycielską – specjalistyczny język 
niemiecki.

o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angiel-
skiego.

język hiszpański (od poziomu podstawowego)  
z: dziennikarstwem, turystyką lub stosunkami euro-
pejskimi
język portugalski (od poziomu podstawowego)  
z dziennikarstwem lub turystyką lub stosunkami eu-
ropejskimi
lingwistyczno-traduktologiczna, język hiszpański 
(jako podstawowy)
lingwistyczno-traduktologiczna, język portugalski 
(jako podstawowy)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

dowolny język obcy nowożytny
język polski

Specjalizacje: 
język hiszpański (jako podstawowy) z językiem por-
tugalskim
język portugalski (jako podstawowy) z językiem hisz-
pańskim

FILOLOGIA IBERYJSKA

W roku akademickim 2015/2016 Instytut Filologii Romańskiej planuje uruchomienie specjalizacji: język hiszpański 
ze specjalizacją: języki specjalistyczne; język hiszpański ze specjalizacją hispanoamerykańską; język portugalski ze 
specjalizacją: języki specjalistyczne.
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wy-
czerpania limitu miejsc. 

Specjalność: 
język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej

W roku akademickim 2015/2016 Instytut Filologii Romańskiej planuje uruchomienie specjalizacji: język francuski 
ze specjalizacją: języki specjalistyczne.

Specjalizacje: 
język francuski (jako podstawowy) z językiem włoskim
język włoski (jako podstawowy) z językiem francuskim
lingwistyczno-traduktologiczna, język francuski (jako 
podstawowy)
język francuski (od poziomu podstawowego) z dzien-
nikarstwem, turystyką lub stosunkami europejskimi

Studia drugiego stopnia stacjonarne – postępo-
wanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na 
dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia  
w zakresie filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe).

Specjalizacje:
nauczycielska
tłumaczeniowa

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

Specjalizacje:
język rosyjski w biznesie
białorutenistyka
rosjoznawstwo

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia drugiego stopnia stacjonarne – postępo-
wanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na 
dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia  
w zakresie slawistyki z językiem białoruskim / bułgar-
skim / ukraińskim lub filologii ukraińskiej (kryterium 
podstawowe). W przypadku identycznych ocen o miej-
scu na liście rankingowej będzie decydował ostatecz-
ny wynik ze studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci studiów wyższych kierunków filologicz-
nych innych niż slawistyka z językiem białoruskim / 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

SLAWISTYKA

bułgarskim / ukraińskim lub filologia ukraińska będą 
kwalifikowani na podstawie oceny z rozmowy kwali-
fikacyjnej z przedmiotów kierunkowych stanowiących 
minimum programowe dla studiów pierwszego stop-
nia w zakresie slawistyki. Rozmowa oceniana będzie  
w skali ocen od 2.0 do 5.0.

Specjalizacja:
tłumaczeniowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (w zależności od wybranej 
specjalizacji):

dla specjalizacji nauczycielskiej – język francuski
dla specjalizacji nienauczycielskiej – dowolny język 
obcy nowożytny

język polski

FILOLOGIA ROMAŃSKA
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Specjalność:
nauczycielska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmiot maturalny:

język angielski

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

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie:

rozmowy kwalifikacyjnej (50%) sprawdzającej:
a) poziom praktycznych umiejętności językowych 
kandydatów w zakresie języka angielskiego/niemiec-
kiego, z naciskiem na pracę z tekstem (np. analiza/
synteza) i kompetencję komunikacyjną (rozumienie 
i tworzenie poprawnych i adekwatnych sytuacyjnie 
komunikatów w języku obcym);

ENGLISH STUDIES – studia prowadzone w języku angielskim

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA

TRANSLACJA KONFERENCYJNA

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

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

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

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

FIZYKA

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych w zakresie fizyki i fizyki technicznej lub kie-
runku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicz-
nych lub przyrodniczych).

Specjalności:
fizyka teoretyczna
fizyka stosowana

NOWOŚCI! Planowany termin uruchomienia – rok akademicki 2015/2016.

b) poziom praktycznych umiejętności translatorskich 
(ćwiczenie w tłumaczeniu tekstu pisemnego na tekst 
mówiony – a vista);
konkursu ocen (50%). 

Specjalności:
język angielski
język niemiecki
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jeden przedmiot spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka

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

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

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii) 

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

język obcy nowożytny

MATEMATYKA

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonar-
ne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu do-
kumentów, do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie 
mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych w za-
kresie matematyki lub kierunku pokrewnego. 

Specjalności:
biomatematyka
informatyczna
matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka teoretyczna
matematyka z informatyką (studia nauczycielskie)
zastosowania matematyki
zastosowania matematyki w fizyce (specjalność pro-
wadzona tylko na studiach stacjonarnych)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: fizyka i astronomia lub  
fizyka (waga 0,6), informatyka (waga 0,6),  
matematyka (waga 1,0)

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

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrew-
nego. 

Specjalności:
grafika komputerowa
informatyka medyczna
programistyczna
systemy mobilne i sieci

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

Specjalności:
fizyka medyczna 
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

FIZYKA TECHNICZNA

Studia drugiego stopnia stacjonarne (1,5-roczne) 
– rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki  
i fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego  
(w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrod-
niczych).
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(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

matematyka
język obcy nowożytny

 Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Rekrutacja na podstawie:

złożonego kompletu dokumentów
dokumentu potwierdzającego znajomość języka an-

MATEMATYKA I FINANSE

SCIENCE AND TECHNOLOGY – studia prowadzone w języku angielskim

gielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglo-
języcznego

(Studia Przyrodnicze i Technologiczne; kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałami Biologii i Biotechnolo-
gii oraz Chemii)

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 62
www.geografia.umcs.pl

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, język obcy no-
wożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka,  
fizyka, chemia, biologia, fizyka i astronomia

Specjalności:
organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej
fakultatywny blok przedmiotów pedagogicznych
geomonitoring z ekofizjografią – profil praktyczny
hydrometeorologia – profil praktyczny
kartografia z geoinformacją – profil praktyczny

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI 
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

GEOGRAFIA

Studia drugiego stopnia stacjonarne
dla absolwentów geografii: kwalifikacja na podsta-
wie oceny na dyplomie ukończenia studiów;
dla absolwentów innych kierunków studiów: kwali-
fikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia 
studiów oraz wyników testu z zakresu studiów pierw-
szego stopnia geografii.

Specjalności: 
zarządzanie środowiskiem
klimatologia i gospodarka wodna
fakultatywny blok przedmiotów pedagogicznych
kartografia i geoinformacja – profil praktyczny

Specjalności: 
rachunkowość i podatki          
instytucje i instrumenty rynku finansowego
matematyka ubezpieczeniowa
metody statystyczne
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planowanie przestrzenne – profil praktyczny rozwój regionalny – profil praktyczny

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki)
 
Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

geografia lub matematyka

GEOINFORMATYKA

jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka i astro-
nomia, fizyka lub język obcy nowożytny

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałami Filozofii i Socjologii oraz Politologii)
 
Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Rekrutacja na podstawie:

złożonego kompletu dokumentów;

TOURISM MANAGEMENT – studia prowadzone w języku angielskim

dokumentu potwierdzającego znajomość języka an-
gielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglo-
języcznego.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny
jeden z przedmiotów: biologia, geografia, historia, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie

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

TURYSTYKA I REKREACJA

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

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

Specjalności:
architektura krajobrazu – profil praktyczny
planowanie przestrzenne – profil praktyczny

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni – profil 
praktyczny

Studia drugiego stopnia stacjonarne – dla absol-
wentów kierunków: planistycznych, ekonomicznych 
i przyrodniczych.

Specjalności:
polityka przestrzenna
rozwój regionalny

Studia drugiego stopnia stacjonarne
dla absolwentów turystyki i rekreacji: kwalifikacja na 
podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów;
dla absolwentów innych kierunków studiów: kwa-
lifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończe-
nia studiów oraz wyników testu z zakresu studiów 
pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja. 
Test składa się z podstawowych przedmiotów geo-
graficznych.

Specjalności:
geoturystyka
planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji 
turystyka zdrowotna
turystyka dzieci i młodzieży – profil praktyczny
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ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
tel. 81 537 63 01
www.pip.umcs.pl

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

Kryterium dodatkowe 0–50 punktów – dokumentacja 
uczestnictwa kandydata w zajęciach pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: 
dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywno-
ści twórczej kandydata; udokumentowane zaangażo-
wanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną 
(samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia  
o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, 
przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale 
kandydata w różnorodnych formach prezentacji twór-
czości własnej – również w postaci publikacji w czaso-
pismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezenta-
cji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie itp.).

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekruta-
cja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, 
do wyczerpania limitu miejsc

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

ANIMACJA KULTURY

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
na podstawie konkursu średnich ocen z przebiegu 
studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierun-
ku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych tj. 
pedagogika o specjalnościach: animator i menadżer 
kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kul-
tury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, 
edukacja artystyczna.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać 
się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kie-
runku: animacja kultury oraz kierunkach pokrewnych 
tj. pedagogika o specjalnościach: animator i menadżer 
kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja kul-
tury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, 
edukacja artystyczna.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język polski
język obcy nowożytny

Specjalności*:
edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna
edukacja zdrowotna i rehabilitacja

PEDAGOGIKA

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pe-
dagogiczną
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekruta-
cja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, 
do wyczerpania limitu miejsc. 
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język polski
język obcy nowożytny

Specjalności*:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością  
i pedagogiką wczesnoszkolną
oligofrenopedagogika
oligofrenopedagogika i tyflopedagogika
pedagogika resocjalizacyjna
tyflopedagogika

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

Specjalności*:
oligofrenopedagogika i tyflopedagogika
pedagogika resocjalizacyjna 
tyflopedagogika i oligofrenopedagogika

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie średniej ocen z ukończonych studiów. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci 
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca 
socjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską 
mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczy-
cielskiej.

Specjalności*:
oligofrenopedagogika
pedagogika resocjalizacyjna
tyflopedagogika

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc. Specjalność nauczycielską 
mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczy-
cielskiej.

Specjalności*:
oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką
pedagogika resocjalizacyjna
tyflopedagogika z  oligofrenopedagogiką

Specjalności*:
edukacja z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i pedagogiką wczesnoszkolną
edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna
edukacja zdrowotna i rehabilitacja
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pe-
dagogiczną
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
tyflopedagogika i oligofrenopedagogika

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie średniej ocen z ukończonych studiów. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci 
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca so-
cjalna, animacja kultury. Specjalność nauczycielską mogą 
wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekruta-
cja na podstawie złożonego kompletu dokumentów.  
Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absol-
wenci specjalności nauczycielskiej.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne)*:
animator i menedżer kultury
doradztwo zawodowe i personalne 
edukacja zdrowotna i rehabilitacja
edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna
ogólnopedagogiczna
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pe-
dagogiczną 
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język polski
język obcy nowożytny

Specjalności*:
profilaktyka społeczna
praca z rodziną

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

Studia jednolite magisterskie stacjonarne  
Przedmioty maturalne:

język polski
jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (za-
oczne) – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

PRACA SOCJALNA 

PSYCHOLOGIA

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów wyż-
szych. Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy 
ukończyli studia wyższe na kierunku praca socjalna.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do 
wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia 
mają kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kie-
runku praca socjalna.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne)*:
psychologia edukacyjna
psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia międzykulturowa
psychologia rodziny 
psychologia społeczna

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

WYDZIAŁ POLITOLOGII

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Specjalności:
międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem
zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

* 
N

az
w

y 
sp

ec
ja

ln
o

śc
i m

o
gą

 u
le

c 
zm

ia
ni

e.

W roku akademickim 2016/2017 planowane jest uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.
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Specjalności:
administracja publiczna 
bezpieczeństwo publiczne
doradztwo polityczne i medialne
przywództwo polityczne
samorząd i polityka lokalna
społeczeństwo informacyjne

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekruta-
cja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, 
do wyczerpania limitu miejsc. 

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

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja na podstawie złożonego kompletu dokumen-
tów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
polityka lokalna i regionalna
polityka wewnętrzna i zagraniczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

Specjalności:
administracja publiczna (specjalność prowadzona 
także w języku ukraińskim) 
doradztwo polityczne i medialne
przywództwo polityczne
samorząd i polityka lokalna
społeczeństwo informacyjne

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

POLITOLOGIA 

PRODUKCJA MEDIALNA

POLITYKA SPRAW PUBLICZNYCH

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:
redaktorska
Public Relations
dziennikarstwo on-line

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

Specjalności:
marketing polityczny                      medialna

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 



41

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja na podstawie złożonego kompletu dokumen-
tów, do wyczerpania limitu miejsc

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne):
bezpieczeństwo międzynarodowe

integracja europejska
stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
studia regionu Pacyfiku

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

Specjalności:
pozaeuropejskie studia regionalne
projekty międzynarodowe
dyplomacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język 
obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeń-
stwie

Moduły: 
rosyjski
ukraińsko-białoruski
bałkański 
kaukaski

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja na podstawie złożonego komple-
tu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
 
Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Europa Południowowschodnia
Europa Środkowowschodnia
Federacja Rosyjskie i państwa kaukaskie
Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie:
złożonego kompletu dokumentów
dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju angloję-
zycznego.

STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
– studia prowadzone w języku angielskim

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, che-
mia, biologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
– rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów, do wyczerpania limitu miejsc.

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Eko-
nomicznym) 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

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

Studia jednolite magisterskie stacjonarne
Przedmioty maturalne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PRAWNO-BIZNESOWY 

PRAWO 

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

Specjalności:
administracyjna
funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa 
państwa

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

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, che-
mia, biologia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
– rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów, do wyczerpania limitu miejsc.

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

o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka,  
chemia, biologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) 
– rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów, do wyczerpania limitu miejsc.

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język 
obcy nowożytny, język polski, język łaciński i kultura 
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne inżynierskie (4-letnie)
Przedmioty maturalne:

chemia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, che-
mia, biologia, fizyka i astronomia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

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

CHEMIA TECHNICZNA

FIZJOTERAPIA

PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE

jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astrono-
mia, informatyka, matematyka, fizyka

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

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

Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy
tel. 81 887 42 80
www.pulawy.umcs.pl

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie,  
fizyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (wie-
czorowe i zaoczne) – rekrutacja na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu 
miejsc.







WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
dla kandydatów na studia 2015/2016www.umcs.pl

www.irk.umcs.pl

www.facebook.com/studiuj
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