
    

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 24.6/19   

Senatu  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 22.23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającą 

Uchwałę Nr 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 

 

§ 1 

 Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanowił uzupełnić uchwałę              
Nr XXIV – 22.23/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów 

jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 

2019/2020, wprowadzając następujące zmiany: 

 

1) w załączniku nr 1 na Wydziale Ekonomicznym: 

- na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra) przed kierunkiem ekonomia dodać akapit: 

„ 

 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 

(ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), ścisłych i przyrodniczych 

(matematyka, informatyka) 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.” 

 

 



2) w załączniku nr 1 na Wydziale Politologii: 

- na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra) przed kierunkiem bezpieczeństwo narodowe dodać akapit: 

„ 

 ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

 

 i po kierunku stosunki międzynarodowe dodać akapit:  

„ 

 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE  
 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania 

limitu miejsc.”. 

 

 § 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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