
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 8/2018 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 13 marca 2018 r. 
 

w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji i wysokości opłaty rekrutacyjnej  

na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo             

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2183 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt 1 ppkt b) i c) 

Uchwały XXIV – 7.4/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  

31 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, 

pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019, 

 

zarządzam: 

§ 1 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU REKRUTACJI  

NA STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  

I STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich odbywa się zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

1) 16 kwietnia 2018 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów; 

2) 25 czerwca 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez 

kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed Wydziałową Komisją 

Rekrutacyjną (dot. kierunków studiów na Wydziale Artystycznym oraz kierunku 

logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym);  

3) 26 czerwca - 13 lipca 2018 r. – egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne  

i sprawdziany uzdolnień kierunkowych);  

4) 6 lipca 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia z zastrzeżeniem pkt 2; 



 

 

5) 11 lipca 2018 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe 

komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na 

studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne 

ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników 

postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK; 

6)  13 - 14 lipca i 16 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów w miejscach 

wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów       

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; 

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja 

rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Miejsca 

uważa się za zwolnione, jeżeli liczba osób, które złożyły komplet dokumentów, wyrażając 

w ten sposób wolę podjęcia studiów, jest mniejsza od limitu przyjęć na dany kierunek 

studiów określonego uchwałą Senatu lub zarządzeniem Rektora. 

7) 18 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione 

miejsca;  

8) 19-20 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy; 

9)  24 lipca 2018 r. – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione 

miejsca;  

10)  25-26 lipca 2018 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy. 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywa się od lipca do 22 września 

2018 r. Szczegółowe terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia, studia 

niestacjonarne, określają dziekani wydziałów i przedkładają do akceptacji 

Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 30 kwietnia 2018 r.  

 

§ 2 

WYSOKOŚĆ OPŁATY REKRUTACYJNEJ 

 

1. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019, z zastrzeżeniem 

ust. 2, wynosi: 

1) 130 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na każdy kierunek studiów 

prowadzony przez Wydział Artystyczny; 

2) 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na każdy kierunek studiów 

prowadzony przez wydział inny niż określony w pkt 1 lub specjalność wskazaną 

w wykazie limitów przyjęć, na którą prowadzone jest odrębne postępowanie 

rekrutacyjne.  

2. Opłaty, o których mowa w ust.1, są obowiązujące, jeżeli minister właściwy ds. szkolnictwa 

wyższego nie ustali maksymalnej stawki opłaty niższej niż wskazana. 

3. Do ponoszenia opłat, o których mowa w ust.1, zobowiązani są kandydaci będący 

obywatelami polskimi lub ubiegający się o przyjęcie na studia w trybie i na zasadach 

przewidzianych dla obywateli polskich. Opłaty nie są pobierane od cudzoziemców 

ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadzie pełnej odpłatności, stypendystów Rządu 



 

 

Polskiego oraz kandydatów przyjmowanych na studia bez odpłatności i świadczeń 

stypendialnych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        R E K T O R  

 

 

 

        prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


