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Wydział Humanistyczny UMCS

MOCNE STRONY

nowe technologie 
w procesie kształcenia

połączenie teorii 
z praktyką

profesjonalna kadra 
naukowowo-dydaktyczna

nowoczesna infrastruktura, 
m.in. pracownie językowe, 

laboratorium tłumaczeń 
symultanicznych, 

Humanistyczne Laboratorium 
Digitalizacji i Wizualizacji 

Informacji

Lubelskie Centrum 
Dokumentacji Historii Sportu 

oraz Centrum Badań 
Gier Wideo

Centrum 
Badawczo-Rozwojowe 

„e-Humanistyka”

innowacyjne specjalności 
i specjalizacje

rozbudowane kształcenie 
językowe

studia dostosowane do 
potrzeb rynku pracy

innowacyjne programy 
praktyk pedagogicznych 

możliwość udziału 
w programie Erasmus

indywidualne podejście 
do studenta

www.kandydat.umcs.pl



Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne 
język angielski (poziom rozszerzony)
język polski
Studia drugiego stopnia stacjonarne                                                     
i niestacjonarne – dla absolwentów studiów 

anglistycznych o specjalności nauczycielskiej – 
rekrutacja na podstawie konkursu średnich ocen ze 
studiów wyższych.
Specjalność: nauczycielska

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy nowożytny

BAŁKANISTYKA ANGLISTYKA

Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot spośród: filozofia, geografia, historia, 
historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język 
obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza 
o społeczeństwie
Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja
na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do
wyczerpania limitu miejsc.
Specjalność: archeologia Polski i powszechna 
Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na 
podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 

licencjackich archeologii. Dla absolwentów innych 
kierunków warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie 
pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej                                      
z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii.                   
W przypadku identycznych ocen – o przyjęciu 
decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów 
wyższych.

Specjalności: 
archeologia pradziejowa 
archeologia historyczna 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, 
historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język 
obcy nowożytny

Specjalności:
publikowanie cyfrowe i sieciowe
architektura systemów informacyjnych

ARCHITEKTURA INFORMACJI

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot spośród: historia, wiedza 
o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, 
filozofia, język polski, geografia, matematyka, 
informatyka
Specjalności: 
archiwistyka 
zarządzanie dokumentacją współczesną

informatyka biurowa 
Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na 
podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów 
wyższych. 
Specjalności: 
archiwistyka historyczna 
informatyka biurowa 
zarządzanie dokumentacją współczesną 

ARCHEOLOGIA 

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 
ZAPISAMI INFORMACYJNYMI 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot maturalny: język polski 
Specjalności: 
nauczycielska 
redaktorsko-medialna 
Studium Teatralne
Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja na 
podstawie sumy ocen: średniej ze studiów 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 I 
stopnia filologii polskiej.

Specjalności: 
medioznawcza
nauczycielska 
teatrologiczno-filmoznawcza 
wydawnicza 

FILOLOGIA POLSKA 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmiot maturalny: język polski 

Specjalności:
e-edytorstwo w nowych mediach 
wydawnictwo 

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
język polski (waga 0,5) 
język obcy nowożytny – w zależności od wybranej 
specjalności: 

nauczycielskiej – język niemiecki lub w przypadku, 
gdy kandydat nie zdawał na maturze języka 
niemieckiego – inny język obcy oraz dokument 
poświadczający znajomość języka niemieckiego na 
poziomie co najmniej A2 
język niemiecki w biznesie – dowolny język obcy 
nowożytny 

Specjalności:
nauczycielska
języki specjalistyczne

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja na 
podstawie oceny z egzaminu dyplomowego.                                  
O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów 
wyższych w zakresie filologii germańskiej lub języka 
niemieckiego oraz absolwenci innych kierunków, 
którzy przedłożą dokument potwierdzający 
znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Specjalności: 
nauczycielska 
specjalistyczny język niemiecki 

GERMANISTYKA 

UKRAINISTYKA 

Dominującym dzisiaj sektorem gospodarki są 
usługi, czyli obszar bezpośredniego kontaktu                     
z człowiekiem. To właśnie do humanistów,                             
a więc ludzi otwartych na kontakt z innymi, 
rozumiejących subtelności komunikacji 
wielokulturowej, ludzi wrażliwych na potrzeby 
drugiego człowieka należy współczesny rynek 
pracy.

Studia na Wydziale Humanistycznym 
przeznaczone są – w zależności od wybranego 
kierunku – dla osób planujących karierę 
zawodową: nauczyciela, dziennikarza, 
teatrologa, logopedy, audiologa, tłumacza 
przysięgłego, konferencyjnego, filmowego, 
bibliotekarza, brokera informacji, analityka 
informacji i raportów medialnych, archiwisty, 
archeologa, pracownika wydawnictw, etnologa, 
muzealnika, edytora, redaktora stron 
internetowych, menedżera i animatora kultury, 
pracownika regionalnych instytucji kultury, 
specjalisty w zakresie realizacji informacji                          
i prezentacji audiowizualnej, specjalisty                          

ds. e-learningu, reklamy, pilota wycieczek                                  
i przewodnika, organizatora turystyki, 
wykwalifikowanego pracownika samorządu 
terytorialnego, administracji różnego szczebla, 
fundacji oraz branży turystycznej, edukacyjnej                 
i medialnej.

Coraz częściej już na studiach biznes upomina 
się o studentów kierunków humanistycznych 
i społecznych. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot spośród: język polski, język obcy 
nowożytny

Specjalność:

język ukraiński w obsłudze administracyjno
-celnej i turystycznej
język ukraiński w biznesie

Studia drugiego stopnia stacjonarne – 
kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na 
dyplomach ukończenia studiów wyższych                           
w zakresie ukrainistyki (kryterium podstawowe) lub 
innych studiów wyższych przy udokumentowanej 
znajomości języka ukraińskiego na poziomie                       
C1 ESOKJ. 

Specjalność: tłumaczeniowa


