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Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.) oraz 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 (Dz. U. Nr 190 poz. 1406
z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668).
Uchwała Nr XXIII-26.8/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27
maja 2015 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego
stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
Uchwała Nr XXIII – 32.7/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24
lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-26.8/15 w sprawie zasad przyjęć na I rok
studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku
akademickim 2016/2017.
Uchwała Nr XXIII – 35.7/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18
maja 2016 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów
stacjonarnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim
2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów,
finansowanych ze środków publicznych.
Zarządzenie Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29
kwietnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez
cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w roku
akademickim 2016/2017 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych
magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia.
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Zarządzenie Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 maja
2016 r. w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku
akademickim 2016/2017
Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 15
kwietnia 2016 r. w sprawie zakresu i podziału zadań związanych z rekrutacją na I rok studiów
jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim
2016/2017.
Zarządzenie Nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24
marca 2016 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji i wysokości opłaty rekrutacyjnej
na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017.
Zarządzenie Nr 53/2003 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 4
listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Chemii.
Uchwała Nr XXIII-10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25
września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających z późn. zm.
(Uchwała Nr XXIII-22.2/15 Senatu UMCS).
Uchwała Nr XXIV – 7.6/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31
maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-26.7/15 Senatu Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uprawnień przysługujących
laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, przy ubieganiu
się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uchwała 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
Uchwała Nr XXIV–19.23/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie likwidacji studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na
kierunku: ochrona środowiska.
Uchwała Nr XXIII-26.7/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27
maja 2015 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad
stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym
organizowanych przez Uczelnię, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów
pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Uchwała Nr XXIV – 19.21/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26
września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII-26.7/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curieskłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uprawnień przysługujących
laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów
międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, przy ubieganiu
się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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Uchwała Nr XXIV – 17.6/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów
stacjonarnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim
2018/2019, finansowanych z dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Uchwała 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.
Zarządzenie Nr 31/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 maja
2018 r. w sprawie wykazu dyscyplin i limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku
akademickim 2018/2019.
Zarządzenie Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30
kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez
cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego
stopnia.
Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie limitów przyjęć na odpłatne studia stacjonarne prowadzone w języku
obcym i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019.
Zarządzenie Nr 57/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2003 Rektora UMCS w sprawie
przekształcenia Podyplomowego Studium Chemii oraz ustalenia nowych zasad
funkcjonowania podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania chemii.
Cel i przedmiot procedury:
Rekrutację na studia prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna corocznie powołana przez
Dziekana Wydziału i zatwierdzana przez Rektora. Skład i zadania Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej określa podejmowana z wyprzedzeniem rocznym Uchwała Senatu UMCS
w Lublinie. Nadzór na przebiegiem prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej sprawuje Uczelniana
Komisja Rekrutacyjna. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowania
kwalifikacyjne zgodnie z podejmowaną z wyprzedzeniem rocznym Uchwała Senatu UMCS
w Lublinie.
Wydział Chemii prowadzi rekrutację na:
Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) – kierunek: Chemia
specjalność: Chemia podstawowa i stosowana
specjalność: Analityka chemiczna
specjalność: Chemia kryminalistyczna
specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
specjalność: Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie) – kierunek: Chemia
specjalność: Chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: Materials chemistry
specjalność: Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
specjalność: Analityka chemiczna
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Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia – kierunek: Chemia specjalność: Chemia
środków bioaktywnych i kosmetyków
Studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunek: Chemia specjalność: Chemia materiałowa
Stacjonarne studia trzeciego stopnia i międzynarodowe studia doktoranckie (studia doktoranckie)
Studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii (trzy semestry – do semetru zimowego
2018/2019), nauczania chemii (od sem. zimowego 2018/2019), radioekologii (dwa semestry),
nowoczesnych technik badawczych (dwa semestry) oraz chemii praktycznej (dwa semestry).
Szczegółowe
informacje
dotyczące
oferty
edukacyjnej
Wydziału
Chemii
i rekrutacji na poszczególne kierunki studiów/specjalności znajdują się na stronie internetowej
rejestracji kandydatów (www.irk.umcs.lublin.pl) oraz na stronie Wydziału Chemii, w zakładce
„Oferta edukacyjna” (http://umcs.pl/pl/oferta-edukacyjna,687.htm).
Odpowiedzialność:
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia – organizacja
i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej, sporządzanie protokołów po każdym etapie
postępowania rekrutacyjnego, dochowanie poufności danych o kandydatach na studia
w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu, analizę przedłożonych wniosków wraz
z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów rekrutacji, podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.
Komisja Rekrutacyjna na studia trzeciego stopnia – organizacja i przebieg pracy komisji
rekrutacyjnej, sporządzanie protokołów po każdym etapie postępowania rekrutacyjnego,
dochowanie poufności danych o kandydatach na studia w trakcie prac komisji i po ich
zakończeniu, analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą
spełnienie kryteriów rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych na studia.
Komisja Kwalifikacyjna na studia podyplomowe – organizacja i przebieg pracy komisji
rekrutacyjnej, sporządzanie protokołów po każdym etapie postępowania rekrutacyjnego,
dochowanie poufności danych o kandydatach na studia w trakcie prac komisji i po ich
zakończeniu, analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą
spełnienie kryteriów rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych na studia.
Komisja Programowo-Dydaktyczna, Dziekan, Rada Wydziału – wprowadzenie działań
korygujących, naprawczych lub doskonalących w jednostce na wszystkich poziomach
i formach kształcenia.
Sposób postępowania:
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie zasad przyjęć na
I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w danym
roku akademickim określa z rocznym wyprzedzeniem zasady przyjęć i tryb postępowania
kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych na
Wydziale Chemii. Na opracowany do końca lutego w roku poprzedzającym rekrutację
wniosek Rady Wydziału w oparciu o analizę wykonaną przez Komisję Programowo-
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Dydaktyczną i Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dotyczącą wyników rekrutacji
w roku poprzednim, możliwości kadrowych i lokalowych; zapotrzebowania rynku pracy
(informacje uzyskane z Biura Karier) Rektor określa: limity przyjęć na poszczególne kierunki,
stopnie i formy studiów realizowane na Wydziale Chemii; zakres i podział zadań związanych
z rekrutacją; harmonogram przebiegu rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia
oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej.
2. Szczegółowy harmonogram, w tym miejsce i godziny przyjmowania dokumentów na studia
pierwszego i drugiego stopnia ustala Dziekan Wydziału Chemii UMCS na podstawie
harmonogramu ustalonego przez Rektora i przedkłada do akceptacji Przewodniczącemu
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Na wniosek Rady Wydziału, opracowany do końca lutego w roku podjęcia Uchwały, w oparciu
o analizę dotyczącą: wyników rekrutacji w roku poprzednim; możliwości kadrowych i
lokalowych i możliwości finansowych Wydziału wykonaną przez Kierownika Studiów
Doktoranckich Rektor określa limity przyjęć, tryb postępowania rekrutacyjnego i zasady
przyjęć na studia trzeciego stopnia.
4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa zasady przyjęć i tryb
postępowania kwalifikacyjnego na studia podyplomowe realizowane na Wydziale Chemii.
Plany studiów i programy nauczania wraz z obsadą personalną prowadzonych zajęć oraz
wstępnym kosztorysem są przedstawiane przed rozpoczęciem każdego cyklu studiów
Radzie Wydziału do zatwierdzenia. Kierownik Studiów Podyplomowych powołany przez
Dziekana Wydziału Chemii po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału jest odpowiedzialny za
realizację programu kształcenia. Na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Kierownika
Studiów w porozumieniu z Kwestorem UMCS Prorektor ustala wysokość opłat za studia
podyplomowe.
5. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na Wydziale Chemii UMCS mogą ubiegać się:
a) kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu
maturalnego „nowa matura”;
b) obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły
równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, pod warunkiem, że posiadane przez nich
świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy
międzynarodowej (w innym przypadku nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowej);
c) cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich zgodnie
z załącznikiem do podjętej z wyprzedzeniem rocznym Uchwały Senatu Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie; limity przyjęć na odpłatne studia stacjonarne prowadzone w
języku obcym i niestacjonarne reguluje odpowiednie zarządzenie;
d) kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate na
takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”;
e) laureaci i finaliści olimpiady centralnej (III stopnia) chemicznej - na kierunek studiów
Chemia; olimpiady chemicznej i/lub biologicznej - na kierunek studiów Chemia, sp. chemia
środków bioaktywnych i kosmetyków przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego.
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f) Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz
laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w tym organizowanych przez
UMCS, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie określa uchwała Senatu.
6. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Chemii UMCS mogą ubiegać się:
a) kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny
b) obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej
szkole ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach
ustalonych dla kandydatów z „nową maturą” pod warunkiem, że posiadane przez nich
świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy
międzynarodowej lub przepisów ustawy;
c) cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich zgodnie
z załącznikiem do podjętej z wyprzedzeniem rocznym Uchwały Senatu Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
7. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia na Wydziale Chemii UMCS mogą ubiegać się osoby,
które posiadają tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny tytuł zawodowy.
8. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe
przyrodnicze, a w przypadku nauczania chemii posiadają uprawnienia pedagogiczne.
9. Dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego następuje po: założeniu przez
niego osobistego konta (wprowadzenie danych osobistych i danych edukacyjnych) i wybór
kierunku studiów oraz specjalności w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
zwanym dalej IRK, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla każdego kandydata system IRK
generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej
w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego).
10. Postępowanie kwalifikacyjne na Wydziale Chemii UMCS ma charakter konkursowy.
11. Zasady przyjmowania na studia w trybie potwierdzania efektów kształcenia się zdobytych
poza edukacja formalną określa uchwała Nr XXIII-22.3/15 Senatu UMCS z dnia 28 stycznia
2015 r. z późn. zmianami.
Postępowanie kwalifikacyjnego na studia I stopnia
a) studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu
zawodowego licencjata) na kierunku: Chemia
Wyniki uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego „nowa matura” przeliczane są na
punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
1 punkt procentowy na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
1 punkt procentowy na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia kierunek Chemia uwzględniane są
następujące przedmioty: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka
Wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym
nie może być niższy niż 30%. W przypadku jeśli kandydat przedłożył wyniki zarówno z poziomu
podstawowego i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom korzystniejszy dla kandydata.
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie
zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.
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b) studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem
tytułu zawodowego licencjata) na kierunku Chemia: sp. Chemia środków bioaktywnych i
kosmetyków - 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.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia odbywa się na podstawie:
a) Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej
ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie
studiów kierunki Chemia - studia stacjonarne i niestacjonarne. O przyjęcie mogą ubiegać
się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330
godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, w tym: matematyka – 30, fizyka 20,
chemia – 280. Dodatkowe kryteria określane są przez Dziekana Wydziału Chemii i podane
do wiadomości kandydatów na stronie IRK.
b) konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia lub równorzędnego
w zakresie chemii albo nauk pokrewnych oraz dokumentu potwierdzającego znajomość
języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego na kierunek
Chemia (studia stacjonarne), specjalność: Chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja:
Materials chemistry (studia w języku angielskim).
c) Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem
tytułu zawodowego) na kierunku: Chemia sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
oraz Chemia materiałowa - 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.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest założenie
przez niego osobistego konta i wybór kierunku studiów w Systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów (IRK). Rekrutację przeprowadza i decyzje podejmuje Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dziekana. Komisję Rekrutacyjną na Wydziale Chemii UMCS tworzą:
kierownik studiów doktoranckich, nauczyciele akademiccy wydziału, mający co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawiciel samorządu doktorantów. Dla
potrzeb postępowania rekrutacyjnego może zostać powołany egzaminator z języka obcego.
Dziekan Wydziału Chemii UMCS ustala termin przyjmowania dokumentów
i rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Kandydat na studia doktoranckie składa:
podanie o przyjęcie na studia; zwięzły opis zwierający informacje o ukończonych studiach
magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej (kserokopie odpowiednich stron
indeksu), o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności
naukowej; odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich; kwestionariusz osobowy;
kserokopię dowodu osobistego; trzy fotografie; może dołączyć wykaz publikacji i opinię
profesora lub doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej.
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Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia: średnią ocen ze
studiów; pisemny test dotyczący podstaw chemii; rozmowę sprawdzającą posiadaną
wiedzę; rozmowę sprawdzającą znajomość języka obcego i dorobek naukowy. Liczba
punktów, jakie kandydat może uzyskać na poszczególnych etapach postępowania
kwalifikacyjnego, jak również sposób przeliczenia sumy punktów na końcową ocenę
postępowania określa Uchwała Senatu UMCS w Lublinie w sprawie zasad przyjęć na
studia doktoranckie w danym roku akademickim.
O przyjęcie na Międzynarodowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie chemii mogą
ubiegać się absolwenci kierunku chemia oraz kierunków pokrewnych, pod warunkiem, że
program ukończonych przez nich studiów obejmował efekty kształcenia odpowiednie do
realizowanych na Wydziale badań naukowych, mający tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny, którzy ukończyli studia ze średnią nie mniejszą niż 3,5. 2. O przyjęcie na
mogą ubiegać się także beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu
zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na
jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów
doktoranckich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych
udziału w rekrutacji. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia: średnią ocen ze studiów (z
jednolitych studiów magisterskich lub ze studiów pierwszego i drugiego stopnia).
Maksymalna liczba punktów za średnią ocen ze studiów wynosi 40; pisemny test dotyczący
podstaw chemii, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów; rozmowę
sprawdzającą znajomość języka angielskiego, za którą kandydat może uzyskać
maksymalnie 15 punktów, o ile kandydat nie przedstawił certyfikatu jego znajomości na
poziomie min. B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (otrzymuje wtedy
maksymalną liczbę punktów); rozmowę sprawdzającą posiadaną wiedzę, za którą kandydat
może uzyskać maksymalnie 10 punktów; rozmowę oceniającą dorobek naukowy, za którą
kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie w
terminie ustalonym przez Kierownika Studiów kompletu dokumentów: podania o przyjęcia
na studia, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dokumentów
stwierdzających nabycie uprawnień pedagogicznych (w przypadku rekrutacji na studia
podyplomowe Nauczanie chemii), dwóch fotografii, zobowiązania o pokryciu kosztów
kształcenia. Rekrutację przeprowadza i decyzje o przyjęciu na studia, na podstawie analizy
przedłożonych dokumentów, podejmuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana
Wydziału Chemii.
12. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia sporządza zbiorczy protokół dla
danego kierunku i formy studiów; ogłasza listę rankingową kandydatów; podejmuję decyzję
o zakwalifikowaniu na studia tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w
ramach limitu miejsc pod warunkiem, że liczba kandydatów jest większa niż 30 (w przypadku
mniejszej liczby kandydatów Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję
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o uruchomieniu studiów); zawiadamia kandydatów o wyniku postępowania kwalifikacyjnego
drogą internetową (w systemie IRK) oraz sposobem zwyczajowo przyjętym na Wydziale
Chemii UMCS (wywieszenie list rankingowych na drzwiach wejściowych do budynku).
13. Po zakwalifikowaniu na studia Kandydat drukuje kwestionariusz osobowy z systemu IRK;
zamawia w systemie IRK legitymację UMCS oraz indeks i dokonuje opłat
z tego tytułu; wprowadza do systemu IRK elektroniczną wersję fotografii w postaci pliku JPG;
składa komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie i miejscu
właściwym danemu kierunkowi studiów (niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym
terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów).
Wymagane dokumenty to: kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości do
wglądu); kopia dowodu osobistego, paszportu lub karty Polaka (oryginał dokumentu do
wglądu);
podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez
kandydata
z systemu IRK; 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych; osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne składają oświadczenie o
spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
bez wnoszenia opłaty; zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowania na badania
wydawane jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną), osoby zakwalifikowane na studia
drugiego stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał
do wglądu).
14. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc,
stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsc na liście przejętych na
studia, osoby te zostaną zakwalifikowane wg listy rankingowej. W przypadku niewypełnienia
limitu miejsc w pierwszym, lub w kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną
listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsce. Rekrutacja w tych przypadkach odbywa
się w zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Rektora.
15. Dziekan Wydziału Chemii UMCS po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przekazuje
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego,
podpisane przez przewodniczącego i sekretarzy oraz listy osób przyjętych na studia.
16. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub od decyzji Dziekana przysługuje
kandydatowi prawo do odwołania. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej lub za pośrednictwem Dziekana w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
wyników postępowania kwalifikacyjnego lub nie przyjęcia na studia. Uczelniana Komisja
Rekrutacyjna rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, Rektor rozpatruje odwołania od decyzji Dziekana Wydziału. Decyzje podjęte
przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną lub Rektora są ostateczne.
17. W przypadku rekrutacji na studia trzeciego stopnia Komisja Rekrutacyjna na podstawie
wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu
kandydatów, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania
w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc.
18. Kandydat po zakwalifikowaniu na studia trzeciego stopnia zobowiązany jest do:
wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii w systemie IRK; wniesienia opłaty za wydanie
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elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego; dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy
(skierowania na badania wydawane jest przez Komisję Rekrutacyjną),
19. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół indywidualny dla każdego kandydata z przebiegu
postępowania, a po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego protokół zbiorczy. Protokoły
podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji. Protokół zbiorczy, w dwóch
egzemplarzach, przekazywany jest Rektorowi.
20. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do rektora w
terminie do 14 dni. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji określonych przez Senat UMCS. Decyzja podjęta przez Rektora
jest ostateczna.
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