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1. WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY 

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (5-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra) na kierunku: 

 GRAFIKA 

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktycznyz: 

- rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), 

- malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie). 

 

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego: 

Ocena 

Liczba punktów 
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

Rysunek 200 150 120 90 60 

Malarstwo 170 140 110 80 50 

 

 MALARSTWO 

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktycznyz: 

- rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), 

- malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie). 

 

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. 

Ocena 

Liczba punktów 
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

Malarstwo 200 150 120 90 60 

Rysunek 170 140 110 80 50 

 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytuł zawodowego licencjata) na 

kierunku: 

 JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA  

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym obejmującym sprawdzian 

zdolności i umiejętności muzycznych: 

1/ w zakresie przedmiotu kierunkowego: 

a/ śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalnośćwokalną) lub, 

b/ gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalnośćinstrumentalną). 

Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 16 pkt. 

2/ słuchu muzycznego. 

Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 pkt. 

 

Poszczególne sprawdziany ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby 

punktów nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  

 

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych 

w zakresie: 

- słuchu muzycznego, 



3 
 

- prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew), 

- predyspozycji manualnych. 

Poszczególne części sprawdzianu praktycznego oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów 

oznaczająca pozytywny wyniki sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty tj. po minimum 11 punktów z każdej 

części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszczególnych części sprawdzianu praktycznego. 

 

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: 

- rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), 

- malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby 

(studium postaci wykonane w glinie). 

 

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. 

Ocena 

Liczba punktów 
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

Rysunek 200 150 120 90 60 

Malarstwo lub rzeźba 170 140 110 80 50 

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) 

na kierunku: 

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie obejmującym sprawdzenie 

zdolności i umiejętności muzycznych. Kandydaci na wszystkie specjalności są zobowiązani do przystąpienia do: 

- sprawdzianu ze słuchu muzycznego 

- i egzaminu praktycznego. 

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru przez kandydata specjalności: 

- na specjalności: prowadzenie zespołówkandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a 

cappella oraz dziełem wokalno-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wersji fortepianowej; 

- na specjalności: muzyka sakralna kandydat zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów organowych lub 

fortepianowych; 

- na specjalności: muzykoterapia, w zależności od wyboru przez kandydata dyplomowego przedmiotu artystycznego 

(dyrygowanie, śpiew, instrument) kandydat jest zobowiązany jest do: zadyrygowania utworem na chór mieszany a 

cappella (prezentacja na tle wersji fortepianowej) lub wykonania jednej pieśni z akompaniamentem fortepianu lub 

wykonania jednego utworu na instrumencie. 

Ponadto na specjalności: muzykoterapia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do 

wykonywania zawodu muzykoterapeuty. 

 

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba 

punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Ostateczny wynik stanowi suma 

punktów ze słuchu muzycznego i egzaminu praktycznego. 

Absolwenci kierunków innych niż edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, mogą być zobowiązani do 

uzupełnienia bloku przedmiotowego z zakresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki 

muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego. 

 

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub 

innych kierunków plastycznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez 

kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. 
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 GRAFIKA - studia prowadzone w języku polskim  

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych. Rekrutacja 

odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. 

Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) 

prowadzone w języku angielskim na kierunku: 

• GRAFIKA 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych. Rekrutacja 

odbywa się na podstawie oceny port folio - dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie 

elektronicznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, które zostaną oceniane wg skali ocen od 2,0 do 

5,0. 

2. WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na 

kierunkach: 

 BIOLOGIA 

 BIOTECHNOLOGIA 

- jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka; 

- z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza Medycyny Pracy.  

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) na 

kierunkach: 

 BIOLOGIA 

 BIOTECHNOLOGIA 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 

- Absolwentówuniwersyteckichstudiów wyższych kierunków biologia lub biotechnologia– na podstawie 

konkursu średnich ocenze studiów*, 

- absolwentów uniwersyteckichstudiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą 

Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunku biologia lub biotechnologia – na podstawie konkursu średnich 

z: wyników testu kompetencyjnego z biologii (dla kierunku biologia) lub biotechnologii (dla kierunku 

biotechnologia) w zakresie studiów I stopnia oraz ocenze studiów*. Test składa się z 30 pytań z zakresu 

podstawowych przedmiotów 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 poniżej 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 niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. 

* Kandydaci na studia II stopnia winni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego okresu 

studiów I stopnia (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), wystawione przez uczelnię, której kandydat jest 

absolwentem. W przypadku absolwentów specjalności nauczycielskich z biologiąjako 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. 
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Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na 

kierunku biologia, specjalność biologia medyczna prowadzone w języku angielskim: 

- jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka; 

- kopiadokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju 

anglojęzycznego; 

- z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza Medycyny Pracy. 

3. WYDZIAŁ CHEMII 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na 

kierunkach: 

 CHEMIA 

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

- z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza Medycyny Pracy. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) na 

kierunkach: 

 CHEMIA 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po 

przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 

absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli conajmniej 330 godzin przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka 20,chemia – 280. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) – 

prowadzone w języku angielskim: 

 CHEMIA - Specjalność: chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: chemia materiałowa 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: 

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub równorzędnego w zakresie chemii albo nauk 

pokrewnych, 

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju 

anglojęzycznego. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

licencjata) na kierunku: 

 CHEMIA 

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

- z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza Medycyny Pracy. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego) na 

kierunku: 

 CHEMIA 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po 

przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 

absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka 20, chemia – 280. 
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4. WYDZIAŁ EKONOMICZNY 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata) na 

kierunku: 

 ANALITYKA GOSPODARCZA 

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

- język obcy nowożytny (współczynnik 1,0), 

- matematyka (współczynnik  1,0), 

- jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, 

fizyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7). 

 

 EKONOMIA 

 LOGISTYKA 

 ZARZĄDZANIE 

- język obcy nowożytny (współczynnik 1,0), 

- jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia (współczynnik 1,0). 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu licencjata) prowadzone 

w języku angielskim: 

 BUSINESS MANAGEMENT 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: 

- złożonego kompletu dokumentów, 

- oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju 

anglojęzycznego. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu magistra): 

 

 ANALITYKA GOSPODARCZA  

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. 

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku analityka 

gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych 

tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych 

(dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) i technicznych 

realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża 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. 

 

 EKONOMIA 

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. 

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia na 

Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższychtego Wydziału, a 

w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych (dziedzina nauk 

matematycznych) i humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia, historia, nauki  

o zarządzaniu) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża 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. 
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 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. 

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: finanse  

i rachunkowośćna Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów 

wyższychtego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk 

społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) 

realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy 

rankingowej znajdzie się duża 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. 

 

 LOGISTYKA 

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. 

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: logistyka na 

Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższychtego Wydziału,  

a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk 

ekonomicznych i prawnych), ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) oraz technicznych (dyscypliny: 

automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria 

produkcji, transport) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim 

miejscu listy rankingowej znajdzie się duża 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. 

 

 ZARZĄDZANIE 

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. 

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku: zarządzanie 

na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższychtego Wydziału, 

a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych, ścisłych (dziedzina 

nauk matematycznych) i humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia, historia, 

nauki o zarządzania) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża 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 (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

licencjata): 

 ANALITYKA GOSPODARCZA 

 EKONOMIA 

 FINANE I RACHUNKOWOŚĆ 

 LOGISTYKA 

 ZARZĄDZANIE 

 

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

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra): 

 ANALITYKA GOSPODARCZA 

 EKONOMIA 
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 LOGISTYKA 

 ZARZĄDZANIE 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Studia zostaną 

uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. 

 

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych. W pierwszej 

kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkufinanse i rachunkowość na 

Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, w dalszej kolejności 

absolwenci kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk ekonomicznych i prawnych), 

ścisłych (dziedzina nauk matematycznych) realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.  

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża 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. 

5. WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata): 

 FILOZOFIA 

 EUROPEISTYKA 

 KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 SOCJOLOGIA 

 ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH 

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

 

 KOGNITYWISTYKA 

- język angielski; 

- dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, 

geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski). 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na 

kierunku: 

 FILOZOFIA 

 EUROPEISTYKA 

 SOCJOLOGIA 

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

 

 KOGNITYWISTYKA 

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych kognitywistyki. Pierwszeństwo 

przyjęcia mają absolwenci UMCS. Dla absolwentów kierunków innych niż kognitywistyka warunkiem 

przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji do podjęcia studiów 

kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką lub podstawowej 

problematyki kognitywistycznej. Rozmowa będzie oceniana w skali od 2,0 do 5,0. 
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6. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na 

kierunkach: 

 ARCHEOLOGIA  

 ARCHITEKTURA INFORMACJI 

- jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, 

filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka 

 

 ANGLISTYKA 

- język angielski (poziom rozszerzony – 1% = 2 punkty); 

- język polski (poziom podstawowy – 1% = 0,5 punktu, poziom rozszerzony – 1% = 1 punkt) 

 

 ARCHIWISTYKA I NOWOWCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI 

- jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, 

filozofia, geografia, matematyka, informatyka. 

 

• BAŁKANISTYKA 

- jeden przedmiot spośród: język polski,język obcy nowy nowożytny 

 

 E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE 

 FILOLOGIA POLSKA  

- język polski 

 

 GERMANISTYKA 

- język polski – waga 0,5; 

- jeden język obcy  

 

 HISTORIA  

- jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, 

filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka 

 

 IBERYSTYKA 

 ROMANISTYKA 

- dowolny język obcy nowożytny; 

- język polski 

 

 KULTUROZNAWSTWO  

- jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub 

wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. 

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA 

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obowiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języka pierwszego 

i drugiego w ramach oferowanych par o następującym układzie: 

1/ język angielski z językiem niemieckim, 

2/ język angielski z językiem rosyjskim, 

3/ język angielski z językiem francuskim, 
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4/ język angielski z językiem hiszpańskim, 

5/ język niemiecki z językiem angielskim, 

- język pierwszy (w przypadku nowej matury – tylko poziom rozszerzony) 

- język drugi (w przypadku nowej matury – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) 

6/ język angielski z językiem portugalskim 

- język pierwszy tj. angielski (w przypadku nowej matury - tylko poziom rozszerzony), 

- dowolny język obcy nowożytny (w przypadku „nowej” na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). 

 

 LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ  

- język polski; 

- jeden z przedmiotów spośród: matematyka, biologia, fizyka lub fizyka z astronomią; 

- sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego 

zainteresowań oraz próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą 

następujących aspektów: 

1) wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czytaniu (realizacja zgodna 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, także na 

poziomie komunikacji niewerbalnej); 

4) motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogólnego. 

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: ocena bardzo dobra – 3 pkt., ocena dobra – 2 pkt., ocena 

dostateczna 1 pkt., ocena niedostateczna – 0 pkt. Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji zawodowych 

jest uzyskanie minimum 8 punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena wymowy (kryterium 

nr 1) uniemożliwia przyjęcie na studia. 

 

 RUSYCYSTYKA 

 UKRAINISTYKA  

- jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski 

 

 TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY 

- jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, 

matematyka, informatyka. 

 

 TURYSTYKA HISTORYCZNA 

- jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, 

język obcy nowożytny. 

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (1,5 - 2-letniekończące się uzyskaniem tytułu magistra 

 ANGLISTYKA 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej. Rekrutacja 

odbywa się na podstawie konkursu średnich ocenze studiów wyższych. 

 

 ARCHEOLOGIA 

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych dla absolwentów 

kierunku archeologia. W przypadku identycznych ocen będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze 

studiów wyższych.  
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Dla absolwentów innych kierunków studiów warunkiem przyjęcia będzie 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. 

 

 ARCHIWISTYKA I NOWOWCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku 

identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. 

 

 FILOLOGIA POLSKA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku humanistycznego. Podjęcie 

specjalności nauczycielskiej możliwe jest po ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego 

stopnia „filologia polska” (przygotowanie do nauczania pierwszego i drugiego stopnia).  

 

 GERMANISTYKA 

Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci 

studiów wyższych w zakresie germanistyki, filologii germańskiej lub języka niemieckiego, a także absolwenci 

innych kierunków, którzy przedłożą dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie co 

najmniej B2. W odniesieniu do kandydatów legitymujących się certyfikatem znajomości języka niemieckiego 

stosuje się następujące przeliczniki: 

- poziom B2 – 3 

- poziomy C1 – 4 

- poziom C2 – 5 

 

Lista uznawanych certyfikatów, wg ESOKJ: 

1. ÖsterreichischesSprachdiplom: 

 

B 2 MittelstufeDeutsch (MD) 

C 1 OberstufeDeutsch (OD) 

C 2 WirtschaftsspracheDeutsch (WD) 

 

2. Telc: 

 

B2 telcDeutsch B2 

C1 telcDeutsch C1 

C2 telcDeutsch C2 

 

3. Goethe Institut: 

 

B2 Goethe-Zertifikat B2 / Test DaF 

C1 Goethe-Zertifikat C1 /Test DaF 

C2 Goethe-Zertifikat C2 

 

 HISTORIA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku 

identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. Specjalność 

nauczycielską będą mogli wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 

 

 KULTUROZNAWSTWO  

 INFORMATOLOGIA STOSOWANA 
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 Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. 

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA 

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obowiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języka pierwszego 

i drugiego w ramach oferowanych par o następującym układzie: 

a) angielski z niemieckim 

b) angielski z rosyjskim 

c) angielski z francuskim 

d) niemiecki z angielskim 

e) angielski z hiszpańskim 

f) angielski z portugalskim 

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych.  

 

 LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów licencjackich na 

kierunkach:logopedia z audiologią, logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią. W przypadku 

identycznych ocen decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów. Pierwszeństwo na listach rankingowych 

mają absolwenci UMCS z oceną z dyplomu 3,5 lub wyższą.  

 

 ROMANISTYKA 

specjalność: język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielska 

specjalność: język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielska 

specjalność: język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowa  

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata z zakresu filologiiromańskiej, 

hiszpańskiej, portugalskiejlub iberyjskiejoraz znajomość języka wybieranej specjalności na poziomie co 

najmniej C1. Przyjęcia na podstawie dyplomu do wyczerpania limitu miejsc. 

 

 RUCYSTYKA 

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych pierwszego 

stopnia w zakresie filologii rosyjskiej/rusycystyki  (kryterium podstawowe) lub innych studiówwyższych dla osób 

posiadających udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ.  

 

 TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku 

identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów 

wyższych. 

 

 UKRAINISTYKA 

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych 

pierwszego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej/ukrainistyki (kryterium podstawowe) lub innych 

studiów wyższych dla osób posiadających udokumentowaną znajomość języka ukraińskiego na poziomie 

C1 ESOKJ.  

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) – 

prowadzone w języku angielskim: 

 INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION AND THE WORKPLACE (komunikacja 

międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy) 
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Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: 

-  rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, sprawdzającej umiejętności językowe na poziomie B2 i 

zainteresowania tematyką studiów, 

-  orazzłożonego kompletu dokumentów. 

 

7. WYDZIAŁ MATEMATYKI,FIZYKI I INFORAMATYKI 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera): 

 FIZYKA TECHNICZNA 

 INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW 

- dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata): 

 FIZYKA 

Dwaprzedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny. 

 

 INFORMATYKA 

- suma punktów rekrutacyjnych z przedmiotów: matematyka (waga 1,0), fizyka i astronomia lub fizyka 

(waga 0,6) lub informatyka (waga 1,0). Wymagany jest co najmniej jeden ze wskazanych przedmiotów. 

 

 MATEMATYKA 

 MATEMATYKA W FINANSACH 

- matematyka; 

- język obcy nowożytny. 

 

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci  na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów 

przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (1,5 - 2-letniekończące się uzyskanie tytułu zawodowego magistra): 

 MATEMATYKA 

 MATEMATYKA W FINANSACH 

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub 

kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na 

podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

 FIZYKA TECHNICZNA (1,5-roczne) 

 INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (1,5-roczne) 

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki 

lubfizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk 

ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci 

przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

 FIZYKA 

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki 

lubfizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk 

ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci 

przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 



14 
 

 

 

 INFORMATYKA 

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub 

kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na 

podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra): 

 MATEMATYKA 

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub 

kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na 

podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

8. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata): 

 GEOGRAFIA - dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka,fizyka i astronomia, 

biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny. 

 

 GEOINFORMATYKA – dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, 

fizyka,fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być matematyka 

albo geografia) 

 

 TURYSTYKA I REKREACJA: 

- jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie; 

- język obcy nowożytny. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim (3-letnie kończące się uzyskaniem 

tytułu zawodowego licencjata): 

 TOURISM MANAGEMENT -przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: złożonego kompletu 

dokumentów i dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju 

anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera): 

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA - dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, wiedza o 

społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo 

matematyka); 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra): 

 GEOGRAFIA 
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii na podstawie konkursu ocen na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje 

średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do 

dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); 

b) dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich 

ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze 

studiów wyższych, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z  

1) oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz  



15 
 

2) oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geografii; test 

składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; 

ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:  

Liczba punktów 15 i poniżej 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. 

 

 GEOINFORMATYKA 
a) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatykina podstawie: konkursu ocen na dyplomie 

ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej 

decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w 

suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); 

b) dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu 

średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje 

średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do 

dyplomu) z:  

1) oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych; 

2) oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia  

z geoinformatyki; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź 

kandydat otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby 

uzyskanych punktów według skali:  

Liczba punktów 15 i poniżej 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. 

 

 TURYSTYKA I REKREACJA 
1) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacjina podstawie konkursu ocen na 

dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście 

rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana 

w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); 

2) dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu 

średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje 

średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do 

dyplomu) z:  

1) oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

2) oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z turystyki  

i rekreacji; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat 

otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych 

punktów według skali: 

Liczba punktów 15 i poniżej 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. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (1,5 -letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra): 

 

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA - dla absolwentów studiów inżynierskich I lub II stopnia kierunków: 

gospodarka przestrzennaoraz z zakresu architektury, urbanistyki i geodezji 

- postępowaniekwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawiekonkursu ocen na dyplomie ukończenia 

studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen 
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ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z 

dziekanatu). 

9. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (5-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra): 

 PSYCHOLOGIA 

- język polski; 

- jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

licencjata ): 

 ANIMACJA KULTURY 

- język polski – waga 0,5 (maksymalnie 100 punktów); 

- język obcy nowożytny – waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów); 

- kryterium dodatkowe – waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów) – dokumentacja uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody 

z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie 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 twórczości własnej – również w postaci publikacji w czasopismach, 

wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itp.).  

 PEDAGOGIKA 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 PRACA SOCJALNA 

- język polski; 

- język obcy nowożytny. 

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

- sprawdzian praktyczny obejmujący: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu 

muzycznego. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra): 

 

 ANIMACJA KULTURY 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 

studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja 

kultury oraz kierunkach pokrewnych, w toku których zdobyli kwalifikacje do pracy w obszarze wybranej dziedziny 

kultury, np. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja 

kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna. 

 

 PEDAGOGIKA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 

studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze 

kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą 

absolwenci z grupy kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna. Specjalność nauczycielską mogą 

wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 
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 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych absolwentów pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 

studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze 

kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą 

absolwenci z grupy kierunków: pedagogika specjalna oraz pedagogika. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko 

absolwenci specjalności nauczycielskiej. 

 

 PRACA SOCJALNA 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 

studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze 

kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą 

absolwenci kierunku: praca socjalna. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu magistra) prowadzone w języku 

angielskim: 



EDUKACJA I TERAPIA ((Education and therapy)  
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w 

zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci 

kierunków związanych z edukacją i pedagogiką. Program studiów na kierunku Edukacja i terapia jest 

adresowany do kandydatów posiadających dyplom licencjata lub inny równoważny oraz poziom B2 znajomości 

języka angielskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu formalnych kryteriów, jakie mają spełniać 

kandydaci.  

Aby zostać przyjętym na studia na kierunku Edukacja i terapia kandydaci obcokrajowcy muszą być rezydentami 

kraju anglojęzycznego lub posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.  
Kandydaci Polacy powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na 

poziomie B2. W przypadku, gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego biegłość językową na 

poziomie minimum B2 – zostanie przeprowadzona przez Zespół ds. Potwierdzania Biegłości Językowej dla 

kandydatów na studia anglojęzyczne na UMCS rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca poziom biegłości 

językowej kandydata. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu 

zawodowego licencjata): 

 ANIMACJA KULTURY 

 PEDAGOGIKA 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA 

 PRACA SOCJALNA 

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

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

- sprawdzian praktyczny obejmujący: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy 

słuchu muzycznego. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra): 
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 ANIMACJA KULTURY 

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

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: animacja kultury oraz 

kierunkach pokrewnych, w toku których zdobyli kwalifikacje do pracy w obszarze wybranej dziedziny 

kultury, np. pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna, 

animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna. 

 

 PEDAGOGIKA 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA 

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

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia 

w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. 

Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej. 

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych 

absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

 PRACA SOCJALNA 

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

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia 

w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. 

10. WYDZIAŁ POLITOLOGII 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

licencjata): 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA  

 POLITOLOGIA 

 PRODUKCJA MEDIALNA  

 STUDIA WSCHODNIE 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

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

o społeczeństwie. 

 

 SPOŁECZEŃSTO INFORMACYJNE 

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

 jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka i astronomia 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskanie tytułu zawodowego magistra): 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 POLITOLOGIA 

 PRODUKCJA MEDIALNA 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  

 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 
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Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu 

zawodowego licencjata): 

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

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

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia(2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra): 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

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

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu magistra) prowadzone w języku 

angielskim: 

 INTERNATIONAL RELATIONS 

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

zobowiązani są do potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie B2. 

 

11. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (5-letnie kończące się uzyskanie tytułu zawodowego magistra): 

 

 PRAWO 

 dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, 

hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza  

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

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata): 

 ADMINISTRACJA 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 PRAWNO-BIZNESOWY 

 dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, 

hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza 

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

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra): 

 ADMINISTRACJA 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 PRAWNO-MENADŻERSKI 

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

 

Studia niestacjonarne ( zaoczne) jednolite magisterskie (5-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra): 

 PRAWO 

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

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

licencjata): 

 ADMINISTRACJA 
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 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 PRAWNO-BIZNESOWY 

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

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego 

magistra): 

 ADMINISTRACJA 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 PRAWNO-MENADŻERSKI 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 
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12. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia(3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na 

kierunku: 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

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

o społeczeństwie 

 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 jeden przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski 

 z uwagi na charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny 

Pracy. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (4-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera) na 

kierunku: 

• CHEMIA TECHNICZNA 

- chemia; 

- jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka; 

- z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza Medycyny Pracy. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia(3-letniekończące się uzyskanie tytułu zawodowego 

licencjata) na kierunku: 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc 

 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (4-letnie kończące się uzyskanie tytułu zawodowego 

inżyniera) na kierunku: 

 CHEMIA TECHNICZNA 

- chemia; 

- jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka; 

- z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od 

lekarza Medycyny Pracy. 

 

Studia jednolite magisterskie stacjonarne (5-letnie kończące się uzyskanie tytułu zawodowego magistra) na 

kierunku: 

 FIZJOTERAPIA 

- jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka. 
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Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (5-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) 

na kierunku:  

 FIZJOTERAPIA 

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

 


