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ZARZĄDZENIE  

Nr 14/2019 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

w sprawie określenia maksymalnego składu komisji rekrutacyjnych w rekrutacji  

na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia  

oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                      

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt 1 

lit. e Uchwały XXIV – 17.5/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie            

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, 

pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020, (zwanej dalej 

Uchwałą Senatu), 

zarządzam: 
 

§ 1 

1. Maksymalny skład komisji rekrutacyjnych oraz liczba osób do technicznej obsługi 

rekrutacji na poszczególnych Wydziałach wynosi: 

1) Wydział Artystyczny: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, dwóch sekretarzy, 

dwie osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

2) Wydział Biologii i Biotechnologii: przewodniczący, dwóch sekretarzy, dwie osoby do 

technicznej obsługi rekrutacji; 

3) Wydział Chemii: przewodniczący, dwóch sekretarzy, dwie osoby do technicznej 

obsługi rekrutacji; 

4) Wydział Ekonomiczny: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, czterech sekretarzy    

i cztery osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

5) Wydział Filozofii i Socjologii: przewodniczący, sekretarz, dwie osoby do technicznej 

obsługi rekrutacji; 

6) Wydział Humanistyczny: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, czterech 

sekretarzy i cztery osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

7) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: przewodniczący, dwóch sekretarzy, dwie 

osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 
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8) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: przewodniczący, z-ca 

przewodniczącego, sekretarz i dwie osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

9) Wydział Prawa i Administracji: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, czterech 

sekretarzy i cztery osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

10) Wydział Politologii: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, dwóch sekretarzy, trzy 

osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

11) Wydział Pedagogiki i Psychologii: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, czterech 

sekretarzy i cztery osoby do technicznej obsługi rekrutacji; 

12)  Filia w Puławach: przewodniczący, sekretarz i jedna osoba do technicznej obsługi 

rekrutacji; 

 

§ 2 

Maksymalny skład komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemców wynosi: przewodniczący, 

sekretarz i cztery osoby do technicznej obsługi rekrutacji 

 

§ 3 

Liczbę egzaminatorów w przypadku kierunków, na które przeprowadzone będą egzaminy 

wstępne ustala właściwy Dziekan lub Przewodniczący komisji ds. cudzoziemców 

porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. rekrutacji 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


