
ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 

 Senatu UMCS w Lublinie  
z dnia 29 maja 2013 r. 

 
 

ZASADY KWALIFIKACJI  
na rok akademicki 2014/2015: 

 
STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) 

 
ADMINISTRACJA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.  

 
ARCHEOLOGIA 

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych dla 
absolwentów kierunku archeologia. Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem 
przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów 
pierwszego stopnia archeologii. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 
2,0 do 5,0. 
 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.  

 
BIOLOGIA  

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 
1/ absolwentów uniwersyteckich studiów wyŜszych biologii lub biotechnologii, którzy 
osiągnęli efekty kształcenia określone uchwałą Senatu UMCS dla studiów pierwszego stopnia 
kierunku biologia lub biotechnologia,  na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów; 
2/ absolwentów uniwersyteckich studiów wyŜszych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia 
określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów pierwszego stopnia biologii lub 
biotechnologii – na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów oraz wyników testu 
kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test składa się z 30 pytań 
z zakresu podstawowych przedmiotów biologicznych i trwa 2 godziny. Za poprawną 
odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu 
liczby uzyskanych punktów według skali: 
Liczba punktów 15 i poniŜej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest 
równy 0 pkt.  
Kandydaci na  studia powinni dostarczyć zaświadczenie wystawione przez uczelnię, której są 
absolwentami, zawierające wszystkie uzyskane oceny w trakcie studiów wyŜszych (z 
uwzględnieniem ocen niedostatecznych). W przypadku absolwentów specjalności 
nauczycielskiej z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów powinna być 
obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. Zaświadczenie musi 
zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. 
 



W przypadku liczby kandydatów mniejszej niŜ limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na 
podstawie złoŜonego kompletu dokumentów. 
 Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie 
zaświadczenia od  lekarza Medycyny Pracy.  
 

BIOTECHNOLOGIA  
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 
1/ absolwentów uniwersyteckich studiów wyŜszych z biotechnologii lub z biologii, którzy 
osiągnęli efekty kształcenia określone uchwałą Senatu UMCS da studiów pierwszego stopnia 
kierunku biotechnologia lub biologia na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów; 
2/ absolwentów uniwersyteckich  studiów wyŜszych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia 
określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów pierwszego stopnia biotechnologii lub 
biologii – na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów oraz wyników testu 
kompetencyjnego z biotechnologii z zakresu studiów pierwszego stopnia. 
Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych przedmiotów biotechnologicznych i trwa 
2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa z testu 
ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: 
Liczba punktów 15 i poniŜej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest 
równy 0 pkt.  
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niŜ limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na 
podstawie złoŜonego kompletu dokumentów. 
Kandydaci na  studia powinni dostarczyć zaświadczenie wystawione przez uczelnię, której są 
absolwentami, zawierające wszystkie uzyskane oceny w trakcie studiów wyŜszych (z 
uwzględnieniem ocen niedostatecznych). W przypadku absolwentów specjalności 
nauczycielskiej z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów powinna być 
obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. Zaświadczenie musi 
zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. 
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie 
zaświadczenia od  lekarza Medycyny Pracy.  
 

CHEMIA  
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen 
końcowych (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich przedmiotów  w 
trakcie studiów wyŜszych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, 
którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 420 godzin przedmiotów podstawowych i 
kierunkowych, w tym: matematyka – 45, fizyka 20, biochemia i biologia – 30, chemia – 280 
oraz 45 godzin z grupy przedmiotów kierunkowych: chemia materiałów, chemia stosowana i 
zarządzanie chemikaliami, technologia chemiczna, aparatura i inŜynieria chemiczna, 
modelowanie i projektowanie procesów technologicznych. 

 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. 

 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny 



dokumentacji artystycznej złoŜonej przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie 
złoŜonych prac oryginalnych. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 
2,0 do 5,0.  

 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ  

Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów 
wyŜszych. W przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci 
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności 
absolwenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci. Absolwenci 
kierunków innych niŜ muzyczne, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku 
przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie 
sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego oraz muszą 
udokumentować przygotowanie muzyczne na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia.  
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niŜ limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na 
podstawie złoŜonego kompletu dokumentów. 
 

EKONOMIA  
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów 
wyŜszych. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku ekonomia na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS w Lublinie, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków z obszaru nauk 
społecznych realizowanych na UMCS w Lublinie i w innych szkołach wyŜszych. W 
przypadku niewypełnienia limitu miejsc przyjmowani będą absolwenci studiów wyŜszych z 
pozostałych obszarów kształcenia. 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŜa grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako 
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 
 

EUROPEISTYKA 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyŜszych. 
 

FILOLOGIA POLSKA  
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: 1/średniej ze studiów wyŜszych oraz 2/oceny 
na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych w zakresie: a/filologii polskiej lub b/innego 
kierunku humanistycznego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej moŜliwe jest po ukończeniu 
specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia (przygotowanie do nauczania 
pierwszego i drugiego stopnia). Podjęcie specjalności logopedycznej moŜliwe jest po 
ukończeniu specjalności logopedycznej na studiach pierwszego stopnia.  
 

FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA ANGIELSKA Z UPRAWNIENIAMI 
NAUCZYCIELSKIMI 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku filologia, specjalności nauczycielskiej: 
filologia angielska. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej  
w języku angielskim obejmującej wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich 
oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi 
minimum 10 punktów. Maksymalnie moŜna uzyskać 45 punktów.  
 



FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA GERMA ŃSKA  
Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego lub certyfikatu. O przyjęcie 
mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŜszych w zakresie filologii germańskiej lub języka 
niemieckiego a takŜe absolwenci innych kierunków, którzy przedłoŜą dokument 
potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 z oceną wyŜszą niŜ 
dopuszczająca (ausreicheend), czyli od 70 %.  
 

FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA ROMA ŃSKA  
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wysokości limitu 
miejsc. Warunkiem przyjęcia dokumentów jest dyplom ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie filologii romańskiej, hiszpańskiej, portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość 
języka wybieranej specjalizacji na poziomie co najmniej B2. 

 
FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA ROSYJSKA  

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe). W przypadku identycznych ocen 
decydować będzie ostateczny wynik ze studiów wyŜszych.  
 

FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA UKRAI ŃSKA  
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie filologii ukraińskiej lub slawistyki z językiem ukraińskim (kryterium podstawowe). 
W przypadku identycznych ocen decydować będzie ostateczny wynik ze studiów wyŜszych.  
Absolwenci studiów wyŜszych kierunków filologicznych innych niŜ filologia ukraińska lub 
slawistyka z językiem ukraińskim będą kwalifikowani na podstawie oceny z rozmowy 
kwalifikacyjnej z przedmiotów kierunkowych stanowiących minimum programowe dla 
studiów pierwszego stopnia filologii ukraińskiej. Rozmowa oceniana będzie w skali ocen 2,0 
– 5,0. 

FILOLOGIA, specjalno ść ROSJOZNAWSTWO  
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie rosjoznawstwa lub filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe). W przypadku 
identycznych ocen decydować będzie ostateczny wynik ze studiów wyŜszych.  
 

FILOLOGIA, specjalno ść SLAWISTYKA  
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych  

w zakresie slawistyki (kryterium podstawowe). W przypadku identycznych ocen decydować 
będzie ostateczny wynik ze studiów wyŜszych. 

 
FILOZOFIA  

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyŜszych. 
 

FINANSE I RACHUNKOWO ŚĆ  
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej ocen na dyplomie z ukończonych 
studiów wyŜszych. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na 
Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, następnie absolwenci innych kierunków 
Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków z obszaru 
nauk społecznych realizowanych na UMCS w Lublinie i w innych szkołach wyŜszych.  
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc przyjmowani będą absolwenci studiów wyŜszych 
z pozostałych obszarów kształcenia. 



W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŜa grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako 
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 
 

FIZYKA  
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie fizyki lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub 
przyrodniczych).  

GEOGRAFIA  
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 
1/ absolwentów studiów wyŜszych z geografii - na podstawie średniej arytmetycznej ocen 
(a)uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu i (b) 
oceny na dyplomie ukończenia studiów; 
2/ absolwentów studiów wyŜszych innych kierunków – na podstawie średniej wyliczonej z: 
(a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego  
i wykazanej w suplemencie do dyplomu, (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz (c) 
wyników testu kompetencji z geografii w zakresie studiów pierwszego stopnia. Test składa 
się z zakresu podstawowych przedmiotów geograficznych. Ocena końcowa z testu ustalana 
jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali: 
Liczba punktów 15 i poniŜej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 
Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest 
równy 0 pkt.  
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niŜ limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na 
podstawie złoŜonego kompletu dokumentów. 
 

GRAFIKA  
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków 
pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złoŜonej 
przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złoŜonych prac oryginalnych. 
Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.  
  

HISTORIA  
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów 
wyŜszych. W przypadku pokrywania się tych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje 
średnia ze studiów wyŜszych. 
Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 
 

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO  
Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, a takŜe innych kierunków z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych. W przypadku identycznych ocen – średnia arytmetyczna 
ocen ze studiów wyŜszych.  

INFORMATYKA  
Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych w 
zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu 
przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc. 



 
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA RELIGIOZNAWCZE 

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyŜszych. 
 

KULTUROZNAWSTWO  
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyŜszych kulturoznawstwa oraz 
róŜnych kierunków humanistycznych i społecznych np. edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, etnologia, filologia polska i 
inne filologie, filozofia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, pedagogika, 
socjologia, turystyka i rekreacja, europeistyka oraz inne kierunki pokrewne.  
 

LINGWISTYKA STOSOWANA 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów w zakresie lingwistyki 
stosowanej, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z oferowanych 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. 

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średnich wartości wyliczonych z:  
- średnich ocen ze studiów wyŜszych na kierunku lingwistyka stosowana 
- ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych lingwistyki stosowanej  
W przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest:  
• napisana i obroniona praca dyplomowa (licencjacka); 
• praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie 

kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS 
• konkurs średnich wartości wyliczonych z: 
1. średnich ocen ze studiów wyŜszych,  
2. ocen na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych. 

 
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGI Ą 

Z uwagi na „unikatowość” kierunku - rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na 
dyplomach ukończenia studiów wyŜszych logopedii z audiologią. W przypadku identycznych 
ocen, decydować będzie średnia arytmetyczna ocen z w/w studiów. 

 
MALARSTWO (1,5 roczne) 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku malarstwo lub innych kierunków 
pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złoŜonej 
przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złoŜonych prac oryginalnych. 
Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.  
  

MATEMATYKA  
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŜszych w zakresie matematyki lub 
kierunku pokrewnego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.  
 

OCHRONA ŚRODOWISKA  
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen  
końcowych (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich przedmiotów w 



trakcie studiów wyŜszych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, 
którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 450 godzin przedmiotów podstawowych i 
kierunkowych, w tym: matematyka – 45, fizyka – 30, biologia i mikrobiologia – 90, chemia i 
biochemia – 90 oraz 195 godzin z grupy przedmiotów kierunkowych: ekologia i ochrona 
przyrody, geologia, geomorfologia i gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, 
prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, technologia w 
ochronie środowiska, zagroŜenia cywilizacyjne i zrównowaŜony rozwój, inŜynieria 
procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne. 

 
PEDAGOGIKA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po 
przecinku) z przebiegu studiów wyŜszych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy 
ukończyli studia wyŜsze usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci 
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna. Specjalność nauczycielską 
mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 
 

PEDAGOGIKA SPECJALNA  
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po 
przecinku) z przebiegu studiów wyŜszych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy 
ukończyli studia wyŜsze usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci 
kierunków: pedagogika specjalna oraz pedagogika. Specjalność nauczycielską mogą wybrać 
tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 

 
POLITOLOGIA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. 

PRACA SOCJALNA 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po 
przecinku) z przebiegu studiów wyŜszych.  
Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli  studia wyŜsze na kierunku: praca 
socjalna. 

SOCJOLOGIA  
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średniej ocen ze studiów wyŜszych 

 
STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. 

STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.  

TURYSTYKA I REKREACJA  
 Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 
1/ absolwentów studiów wyŜszych turystyki i rekreacji - na podstawie średniej arytmetycznej 
ocen (a) uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do 
dyplomu i (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów; 
2/ absolwentów studiów wyŜszych innych kierunków – na podstawie średniej wyliczonej z: 
(a) średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego  
i wykazanej w suplemencie do dyplomu, (b) oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz (c) 



wyników testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku: turystyka i 
rekreacja. Test składa się z zakresu podstawowych przedmiotów kierunku turystyka i 
rekreacja. Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów 
według skali: 
 
Liczba punktów 15 i poniŜej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest 
równy 0 pkt.  
W przypadku liczby kandydatów mniejszej niŜ limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na 
podstawie złoŜonego kompletu dokumentów. 
 

ZARZĄDZANIE  
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów 
wyŜszych. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku zarządzanie na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS w Lublinie, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków z obszaru nauk 
społecznych realizowanych na UMCS w Lublinie i w innych szkołach wyŜszych.  
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc przyjmowani będą absolwenci studiów wyŜszych 
z pozostałych obszarów kształcenia. 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŜa grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako 
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 
 



STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) 
 

ADMINISTRACJA (zaoczne)  
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.  
 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (zaoczne) 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.  

CHEMIA (zaoczne) 
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen 
(do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich przedmiotów w trakcie studiów 
wyŜszych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie 
studiów zaliczyli co najmniej 420 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w 
tym: matematyka – 45, fizyka 20, biochemia i biologia – 30, chemia – 280 oraz 45 godzin z 
grupy przedmiotów kierunkowych: chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie 
chemikaliami, technologia chemiczna, aparatura i inŜynieria chemiczna, modelowanie i 
projektowanie procesów technologicznych. 

 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (zaoczne) 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. 

EKONOMIA (zaoczne)  
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów 
wyŜszych. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku ekonomia na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS w Lublinie, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków z obszaru nauk 
społecznych realizowanych na UMCS w Lublinie i w innych szkołach wyŜszych. W 
przypadku niewypełnienia limitu miejsc przyjmowani będą absolwenci studiów wyŜszych z 
pozostałych obszarów kształcenia. 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŜa grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako 
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów 
przez co najmniej 40 osób. 

EUROPEISTYKA (zaoczne) 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średniej ocen ze studiów wyŜszych. 
 

FILOLOGIA POLSKA (zaoczne)  
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: 1/średniej ze studiów wyŜszych oraz 2/oceny 
na dyplomie ukończenia studiów wyŜszych w zakresie: a/filologii polskiej lub b/innego 
kierunku humanistycznego. Podjęcie specjalności nauczycielskiej moŜliwe jest po ukończeniu 
specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia (przygotowanie do nauczania 
pierwszego i drugiego stopnia).  
 

FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA ANGIELSKA  Z UPRAWNIENIAMI 
NAUCZYCIELSKIMI  (zaoczne) 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku filologia, specjalności nauczycielskiej: 
filologia angielska. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim obejmująca wiedzę  



o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę 
nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. 
Maksymalnie moŜna uzyskać 45 punktów. 
 

FILOLOGIA, specjalno ść FILOLOGIA GERMA ŃSKA (zaoczne) 
Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego lub certyfikatu. O przyjęcie 
mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŜszych w zakresie filologii germańskiej lub języka 
niemieckiego a takŜe absolwenci innych kierunków, którzy przedłoŜą dokument 
potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 z oceną wyŜszą niŜ 
dopuszczająca (ausreicheend), czyli od 70 %.  
 

FINANSE I RACHUNKOWO ŚĆ (zaoczne)  
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów 
wyŜszych. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na 
Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, następnie absolwenci innych kierunków 
Wydziału Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków z obszaru 
nauk społecznych realizowanych na UMCS w Lublinie i w innych szkołach wyŜszych.  
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŜa grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako 
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. W 
przypadku niewypełnienia limitu miejsc przyjmowani będą absolwenci studiów wyŜszych z 
pozostałych obszarów kształcenia. 
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów 
przez co najmniej 40 osób. 

GRAFIKA (zaoczne) 
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków 
pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złoŜonej 
przez kandydata w formie elektronicznej lub na podstawie złoŜonych prac oryginalnych. 
Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.  

 
HISTORIA (zaoczne)  

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów 
wyŜszych. W przypadku pokrywania się tych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje 
średnia ze studiów wyŜszych. 
Specjalność nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 

 
MATEMATYKA  (zaoczne) 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyŜszych w zakresie matematyki lub 
kierunku pokrewnego. Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.  

PEDAGOGIKA (zaoczne) 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyŜsze usytuowane 
w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Specjalność 
nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 
 

PEDAGOGIKA SPECJALNA (zaoczne) 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyŜsze usytuowane 



w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Specjalność 
nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 

 
POLITOLOGIA (zaoczne) 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. 

PRACA SOCJALNA (zaoczne) 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci, którzy ukończyli  studia wyŜsze na 
kierunku: praca socjalna. 

SOCJOLOGIA (zaoczne) 
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu średniej ocen ze studiów wyŜszych. 

 
STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE (zaoczne)  

Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. 
 

STUDIA WSCHODNIOEUROPEJSKIE (zaoczne) 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.  

 
TURYSTYKA I REKREACJA (zaoczne) 

Wstęp wolny dla osób mających dyplom ukończenia studiów wyŜszych. 
 

ZARZĄDZANIE (zaoczne) 
Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów 
wyŜszych. 
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku zarządzanie na Wydziale 
Ekonomicznym UMCS w Lublinie, następnie absolwenci innych kierunków Wydziału 
Ekonomicznego UMCS, w dalszej kolejności absolwenci kierunków z obszaru nauk 
społecznych realizowanych na UMCS w Lublinie i w innych szkołach wyŜszych. W 
przypadku niewypełnienia limitu miejsc przyjmowani będą absolwenci studiów wyŜszych z 
pozostałych obszarów kształcenia. 
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duŜa grupa kandydatów 
z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako 
kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów 
przez co najmniej 40 osób. 
 
 


