
 

  

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 15.10/18 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 21 marca 2018 r. 
 

w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim                        

i angielskim w roku akademickim 2018/2019 - podejmujących i odbywających 

kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych  

 

 

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 2 Statutu UMCS, Senat Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie określa następujące zasady przyjęć cudzoziemców na I rok studiów 

prowadzonych w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2018/2019 – podejmujących            

i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych:  

 

§ 1 

1. Regulamin dotyczy zasad przyjmowania na studia I stopnia, jednolite magisterskie oraz                   

II stopnia, prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim kandydatów 

cudzoziemców podejmujących kształcenie w Uniwersytecie bez odpłatności i świadczeń 

stypendialnych przyjętych decyzją Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

2. Rekrutacja cudzoziemców na studia na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych 

odbywa się na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), w trybie 

ustalonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 

2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz. U. z 2016 r.,                  

poz. 1501). 

 

§ 2 

Zasady udziału 

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwany dalej Uniwersytetem lub UMCS, 

ustala limit 66 miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów, w ramach 

których cudzoziemcy mogą podjąć studia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. 



Zestawienie obejmujące limit miejsc na poszczególnych kierunkach stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

2. Rekrutacja cudzoziemców na bezpłatne miejsca odbywa się na podstawie postępowania 

konkursowego przeprowadzanego przez wyznaczoną komisję konkursową.  

3. Decyzje o przyjęciu na studia, o których mowa w ust. 1, podejmuje Rektor UMCS.  

4. W postępowaniu konkursowym udział brać mogą:  

1) cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na 

uczelniach polskich; 

2) cudzoziemcy posiadający pochodzenie polskie, którym nie przysługuje Karta 

Polaka.  

5. Osoby wymienione w ust. 4 powinny spełniać następujące warunki: 

1) dysponują zalegalizowanym, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i 

umowami międzynarodowymi, świadectwem maturalnym lub jego zagranicznym 

odpowiednikiem, upoważniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia 

w państwie, w którym zostało wydane (dla kandydatów na studia I stopnia lub 

jednolite magisterskie) lub zalegalizowanym zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi dyplomem bądź jego 

zagranicznym odpowiednikiem, upoważniającym do podjęcia studiów II stopnia w 

państwie w którym zostało wydane (dla kandydatów na studia II stopnia); 

2) posiadają znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie 

studiów wyższych prowadzonych w języku polskim; 

3) posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie 

studiów wyższych prowadzonych w języku angielskim; 

4) dokonali opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. 

6. Z postępowania konkursowego wyłączeni są: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP;  

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP; 

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP; 

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli 

mieszkają na terytorium RP; 

5) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE; 

6) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenie na pobyt czasowy w 

związku z okolicznością, o której mowa  w art. 127, art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 

pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543); 

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP; 

8) obywatele państw członkowskich UE, EFTA - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, 

posiadający prawo stałego pobytu; 

9) posiadacze ważnej Karty Polaka. 

 

 

 



§ 3 

Komisja konkursowa 

1. Rektor powołuje komisję konkursową odpowiedzialną za przeprowadzenie podstępowania 

konkursowego na miejsca, o których mowa w§ 2 ust. 1,  w składzie: 

1) Prorektor ds. kształcenia; 

2) Prorektor ds. studenckich; 

3) Przedstawiciel Centrum Promocji UMCS; 

4) Przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS; 

5) Koordynator ds. umiędzynarodowienia kształcenia. 

2. Do podstawowych zadań Komisji konkursowej należy: 

1) ustalenie szczegółowych zasad przeprowadzania postępowania konkursowego oraz 

przyznanie punktacji poszczególnych kryteriów podlegających ocenie: 

a) sprawdzenie kompetencji językowych – punktacja na poziomie do 40% 

oceny, 

b) weryfikacja dokumentów wymaganych do podjęcia studiów wyższych, 

zgodnie z zasadami kwalifikacji ustalonymi w kryteriach przyjęć na wybrany 

kierunek studiów oraz wynik egzaminu sprawdzającego umiejętności 

praktyczne o ile jest wymagany do podjęcia  studiów na danym kierunku –  

punktacja na poziomie do 30% oceny, 

c) analiza dodatkowych osiągnięć zdobytych przez kandydata w tym m.in. 

osiągnięć badawczych, naukowych, artystycznych, sportowych – zdobytych 

na poziomie krajowym lub międzynarodowym – punktacja na poziomie do 

30% oceny; 

2) wybór zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie rozmów sprawdzających 

poziom znajomości języka, w którym jest prowadzone kształcenie na danym 

kierunku; 

3) opracowanie szczegółowego terminarza konkursowego; 

4) opracowanie listy cudzoziemców którzy pozytywnie przeszli kwalifikacje 

konkursowe; 

5) przedstawienie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, o których mowa                  

w § 2 ust. 1. 

§ 4 

Postępowanie konkursowe 

1. Rektor ogłasza nabór dotyczący postępowania konkursowego na miejsca, o których mowa 

w § 2 ust. 1. 

2. Do celów postępowania konkursowego cudzoziemcy są zobowiązani do założenia 

osobistych kont w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wypełnienie 

wszystkich pól niezbędnych do prawidłowej identyfikacji kandydata. Kandydat jest 

zobowiązany do wgrania skanów dokumentów i zaświadczeń potwierdzających uzyskane 

osiągnięcia wraz z niezbędnymi tłumaczeniami na język polski.  

3. Kandydaci mogą wybrać tylko jeden kierunek studiów/specjalność w ramach którego będą 

ubiegali się o przyjęcie na bezpłatne miejsca. 

4. Rejestracja kandydatów odbywa się według harmonogramu ustalonego w ogłoszeniu 

Rektora o postępowaniu konkursowym na miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1. 



5. Cudzoziemcy zakwalifikowani do podjęcia studiów na miejsca, o których mowa w § 2             

ust. 1, są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów – zgodnie                            

z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych – w terminie i miejscu określonym      

w indywidualnej decyzji. Wykaz dokumentów jest również dostępny w systemie IRK. 

6. Cudzoziemcy spełniający określone wymagania rekrutacyjne, którzy nie został 

zakwalifikowani do podjęcia studiów, o których mowa w § 2 ust. 1 z powodu wyczerpania 

limitu miejsc, mogą podjąć kształcenie na zasadach pełnej odpłatności.  

7. Decyzję o przesunięciu limitu bezpłatnych miejsc pomiędzy kierunkami/specjalnościami 

podejmuje Rektor w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów po zasięgnięciu opinii 

Komisji Konkursowej.  

 

§ 5 

Zasady podejmowania i realizacji studiów 

1. Studenci cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1) studiują zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów obowiązującym 

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;  

2)  dokonują opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora; 

3) dokonują opłat wynikających z rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów; 

4) ponoszą opłaty za powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku zgodnie                       

z zarządzeniem Rektora, w przypadku niezadawalających wyników w nauce; 

5) ponoszą koszty utrzymania i mogą korzystać z miejsc w domach studenckich na 

ogólnych zasadach; 

6) nie mogą korzystać z pomocy materialnej finansowanej ze środków z budżetu 

państwa oraz ze stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego 

Uniwersytetu. 

2. W sytuacji naruszenia dobrego imienia Uczelni lub skazania karą dyscyplinarną studenta 

odbywającego kształcenie na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, osoba 

taka traci prawo do realizacji studiów w trybie przewidzianym na podstawie niniejszych 

przepisów. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Rektor. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rekrutacji na studia na rok 

akademicki 2018/2019. 

                                                                      

             Przewodniczący Senatu UMCS 

            REKTOR 

 

 

 

 

                                                                          prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


