
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 28/2019 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora UMCS z dnia 21 stycznia 2019 r.  

 w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji  

na I rok studiów 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. 2 pkt 1 

lit. b Uchwały 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, w brzmieniu 

ustalonym Uchwałą Nr XXIV – 22.23/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej           

w Lublinie z dnia 19 grudnia 2018 r.,   

zarządzam: 

 

§ 1 

Dla rekrutacji prowadzonej w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale 

Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ustala się następujący 

harmonogram: 
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HARMONOGRAM PRZEBIEGU REKRUTACJI  

na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Artystycznym,  

na które przeprowadzone zostaną egzaminy wstępne 

 

 

1) 1 kwietnia 2019 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów; 

2) 25 czerwca 2019 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez 

kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego przed komisją rekrutacyjną. 

 

Kierunki prowadzone w Instytucie Muzyki:  

1) 1 i 2 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne  

i sprawdziany uzdolnień kierunkowych) - dot. kierunków studiów na Wydziale 

Artystycznym prowadzonych w Instytucie Muzyki; 

2) 4 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania  kwalifikacyjnego przez komisje 

rekrutacyjne kierunkach studiów na Wydziale Artystycznym prowadzonych                       

w Instytucie Muzyki, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na 

studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez pisemne 

ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników 

postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK; 

3) 8 i 9 lipca 2019 r. - przyjmowanie dokumentów od kandydatów na kierunki, na które 

przeprowadzono egzaminy wstępne na Wydziale Artystycznym prowadzonych                   

w Instytucie Sztuk Muzyki; 

4) 10 lipca 2019 r. – ogłoszenie kolejnej listy (listy 2) osób zakwalifikowanych na 

zwolnione miejsca; 

5) 12, 13 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy 2; 

6) 15 lipca 2019 r. – ogłoszenie kolejnej listy (listy 3) osób zakwalifikowanych 

na zwolnione miejsca; 

7) 17 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy 3. 

 

Kierunki prowadzone w Instytucie Sztuk Pięknych: 

1) 7, 8 i 9 lipca 2019 r. – egzaminy wstępne (rozmowy kwalifikacyjne  

i sprawdziany uzdolnień kierunkowych) – dot. kierunków studiów na Wydziale 

Artystycznym prowadzonych w Instytucie Sztuk Pięknych 
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2) 10 lipca 2019 r. – zakończenie postępowania  kwalifikacyjnego przez komisje 

rekrutacyjne kierunkach studiów na Wydziale Artystycznym prowadzonych                       

w Instytucie Sztuk Pięknych, ogłoszenie list rankingowych i list osób 

zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc w sposób zwyczajowo przyjęty - 

poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie 

wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK; 

3) 12, 13 i 15 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów na kierunki, na 

które przeprowadzono egzaminy wstępne na Wydziale Artystycznym prowadzonych   

w Instytucie Sztuk Pięknych – lista 1; 

4) 17 lipca 2019 r. – ogłoszenie kolejnej listy (listy 2) osób zakwalifikowanych na 

zwolnione miejsca; 

5)  18 – 19 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy 2; 

6)  22 lipca 2019 r. – ogłoszenie kolejnej listy (listy 3) osób zakwalifikowanych 

na zwolnione miejsca; 

7)  23-24 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów z listy 3. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

                R E K T O R 

 

 

 

                     prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


