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UMCS - dajemy wybór
11 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach

Największa uczelnia we wschodniej Polsce

Blisko 80 kierunków studiów

Ponad 250 specjalności

Programy studiów dostosowane do rynku pracy

Prawie 150 kół naukowych oraz organizacji studenckich i doktoranckich

Bogata oferta wymian oraz staży krajowych i międzynarodowych

Kierunki o profilu praktycznym

Atrakcyjne systemy stypendialne 

Możliwość wszechstronnego rozwoju językowego, artystycznego i sportowego

Nowoczesna baza dydaktyczna

Innowacyjne centrum badawcze Ecotech-Complex

Multimedialne centrum kulturalno-artystyczne

Profesjonalne doradztwo edukacyjne i zawodowe

Możliwość kontaktu i współpracy z przyszłymi pracodawcami

Akademiki o wysokim standardzie

Miasteczko Akademickie w centrum Lublina
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UMCS 
w liczbach

Ponad 20 tys. studentów

Ponad 242 tys. absolwentów

2300 miejsc w 9 akademikach

Ponad 1700 studentów cudzoziemców

Około 1300 osób trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS Lublin

200 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata

Blisko 1,8 mln zbiorów w wersji tradycyjnej w Bibliotece Głównej UMCS

Ponad 250 tys. książek i czasopism w wersji cyfrowej z najnowszej polskiej i zagranicznej literatury  
naukowej dostępnych w sieci uczelnianej, z możliwością dostępu zdalnego tylko dla studentów UMCS

98,2 FM – na takich falach nadaje Akademickie Radio Centrum

4 stacje roweru miejskiego zlokalizowane blisko budynków UMCS
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Rekrutacja 
krok po kroku

Po zakwalifikowaniu na studia:

Ogłoszenie wyników

Masz kłopoty z rejestracją na studia?

Opłata rekrutacyjna

Internetowy system rekrutacyjny dla kandydatów 

Oferta dydaktyczna UMCS

wydruk kwestionariusza osobowego

wprowadzenie do systemu elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG 

złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów 
(informacja podana w opisie kierunku oraz na indywidualnym koncie kandydata)

zamówienie w systemie legitymacji UMCS i opłacenie jej

niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia 

Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!  Nasi pracow-
nicy udzielą potrzebnej pomocy oraz odpowie-
dzą na pytania dotyczące procesu i zasad rekru-
tacji, systemu rekrutacyjnego, zapisów na studia 
i wymaganych dokumentów.

Kontakt
+ 48 81 537 58 80 
+ 48 81 537 58 70
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania 
rekrutacyjnego

założenie osobistego konta w systemie, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych  

wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów 

www.rekrutacja.umcs.pl 
1

2

3

4

5

UWAGA!       Śledź aktualności dotyczące procesu rekrutacji na stronie www.rekrutacja.umcs.pl
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Dokumenty

Zasady przeliczania ocen maturalnych 
na punkty rekrutacyjne

WYNIK PROCENTOWY Z PISEMNEGO 
EGZAMINU „NOWEJ” MATURY:
Poziom podstawowy – 1% = 1 pkt 
Poziom rozszerzony – 1% = 2 pkt

Poziom dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języ-
ka obcego, będącego drugim językiem nauczania  
w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik 
właściwy poziomowi rozszerzonemu:

1%R = 4/3%D

(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie 
może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego na poziomie podsta-
wowym uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym 
nie może być niższy niż 30%.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz instrukcja reje-
stracji dostępne są na stronie   
www.rekrutacja.umcs.pl.

1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobo-
wy wydrukowany z osobistego konta kandydata.

2. Kopia świadectwa dojrzałości lub jego odpisu 
(oryginał do wglądu) oraz kopia dyplomu ukoń-
czenia studiów wyższych (oryginał do wglądu – 
dotyczy kandydatów na studia II stopnia).

3. Fotografia zgodna z obowiązującymi wymaga-
niami stosowanymi przy wydawaniu dowodów 
osobistych: wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, 
wykonana na jednolitym jasnym tle, powinna 
obejmować wizerunek od wierzchołka głowy 
do górnej części barków, twarz powinna zajmo-
wać 70–80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy 
(zwłaszcza źrenice, włosy nie mogą nachodzić na 
brwi); zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji 
frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciem-
nymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi 
oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym 
wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – 
na kierunkach, na których studenci mogą być 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 
(m.in. biologia, biotechnologia, chemia, chemia 
techniczna, fizjoterapia, wychowanie fizyczne). 
Skierowanie na badania wydaje Wydziałowa 
Komisja Rekrutacyjna przy składaniu kompletu 
dokumentów.

UWAGA!    

Dokumenty może złożyć osoba upoważniona przez 
kandydata. Powinna posiadać pisemne upoważnienie 
(do pobrania na stronie www.rekrutacja.umcs.pl) 
wypełnione o podpisane przez kandydata.

UWAGA!    

Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania 
uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego 
podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.
W przypadku niektórych kierunków dodatkowo 
obowiązuje współczynnik podany w zasadach 
kwalifikacji.
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Uniwersytet posiada do dyspozycji studentów  
9 akademików, w których ma do zaoferowania  
ponad 2300 miejsc. Domy studenckie położone są  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycz-
nych oraz w pobliżu centrum miasta. 

Oferujemy miejsca o różnym standardzie, w tym 
dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Opłaty uzależnione są od standardu pokoju. 
Dysponujemy pokojami 1-, 2- oraz 3-osobowymi.

W każdym akademiku do dyspozycji mieszkańców 
jest sala klubowa oraz sala telewizyjna, a także  
pokoje tzw. „cichej nauki”.

Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku 
mają osoby, którym codzienny dojazd z miejsca za-
mieszkania uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu 
utrudnił studiowanie, oraz osoby znajdujące się w 
trudnej sytuacji materialnej.

Dla studentów zaocznych udostępniamy miejsca 
noclegowe na czas zjazdów.

Świadczenia o charakterze socjalnym
Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą ubie-
gać się o stypendium socjalne. Otrzymanie tego 
świadczenia oraz jego wysokość zależy od przedzia-
łu dochodowego, w którym znajdzie się dochód na 
osobę w rodzinie studenta. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-
nych – przysługuje osobie z ważnym orzeczeniem  
o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium  

zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Zapomoga – jest jednorazowym, bezzwrotnym 
świadczeniem. Przysługuje w przypadku zaistnie-
nia nagłej przyczyny losowej. Wysokość zapomogi  
uzależniona jest od zaistniałego zdarzenia. 

Życie
studenckie

Akademiki

Pomoc materialna

Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce
w domu studenckim, cennik oraz inne informacje
związane z akademikami można znaleźć na
stronie www.akademiki.umcs.pl.

Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce
w domu studenckim, cennik oraz inne informacje
związane z akademikami można znaleźć na
stronie www.akademiki.umcs.pl.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń socjalnych 
można znaleźć na stronie www.stypendia.umcs.pl.
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Stypendium rektora dla najlepszych studentów

O to stypendium mogą się ubiegać studenci  
z wysoką średnią ocen oraz osiągnieciami nauko-
wymi, artystycznymi lub sportowymi. 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

O to stypendium mogą ubiegać się studenci  
posiadający szczególnie wyróżniające się osią-
gnięcia naukowe, artystyczne i wyniki sportowe  
po ukończeniu I roku studiów I stopnia lub jedno-
litych magisterskich, a także na I roku studiów II 
stopnia, jednak tylko w przypadku rozpoczęcia stu-
diów w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

O to stypendium może ubiegać się student, który 
mieszka w województwie lubelskim, w roku ubie-
gania się o stypendium nie ukończył 26 lat, zaliczył 
drugi rok studiów I stopnia / jednolitych magister-
skich lub kontynuuje naukę na studiach II stopnia, 
rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów 
I stopnia, uzyskał średnią ocen uprawniającą do 
ubiegania się o stypendium rektora dla najlep-
szych studentów na macierzystej uczelni oraz  
w ostatnim roku akademickim przed złożeniem 
wniosku o stypendium legitymował się osiągnię-

ciami co najmniej w trzech rodzajach działalno-
ści określonych w § 5 Uchwały Nr XLV/654/2018  
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13  
listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej 
przyznawanej w formie stypendiów studentom za-
mieszkałym w województwie lubelskim.

Stypendium Miasta Lublin

Stypendium to może być przyznane studentowi  
zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który 
spełnia łącznie poniższe kryteria: jest studentem 
studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów 
magisterskich w systemie studiów stacjonarnym, 
prowadzi działalność naukową lub artystyczną  
mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu 
lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, zaliczył 
co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednoli-
tych studiów magisterskich albo jest studentem stu-
diów II stopnia, uzyskał średnią ocen ze wszystkich  
zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7, nie przeby-
wa na urlopie.

Stypendium im. Piotra Mroczyka

Fundusz stypendialny nazwany imieniem zmar-
łego w 2007 r. ostatniego dyrektora Rozgłośni  
Polskiej Radia Wolna Europa został utworzony przez  
Fundację „Zacny Uczynek”. Stypendium przezna-
czone jest dla studentów stacjonarnych studiów 
jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub 
dla doktorantów zdobywających wykształcenie  
z zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków 
międzynarodowych albo filozofii na UMCS. Z uwagi 
na działalność Patrona preferowanym kierunkiem 
jest dziennikarstwo.

Świadczenia o charakterze motywacyjnym

Szczegółowe informacje na temat kryteriów 
otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych 
studentów, tryb wnioskowania oraz inne informacje 
dotyczące tego świadczenia można znaleźć na stronie 
www.stypendia.umcs.pl.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów 
otrzymywania stypendium ministra oraz inne 
informacje dotyczące tego świadczenia można znaleźć 
na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.lubelskie.pl.

Szczegółowe informacje na stronie  
www.lublin.eu/edukacja.

UWAGA!    

Każde ze stypendiów można otrzymywać tylko na 
jednym kierunku!
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Dom Studencki „Babilon” (parter, pok. 9)
ul. Radziszewskiego 17/9
20-036 Lublin
tel. 81 537 58 90
e-mail. punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Podejmowane przez nas działania mają na celu  
wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, któ-
rzy mają dodatkowe potrzeby wynikające z niepeł-
nosprawności.

Zespół współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów 
Niepełnosprawnych „Alter Idem”, które skupia 
na równych prawach studentów pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych. Działaniom studenckim przy-
świeca przesłanie, że ograniczenia mogą być zaso-
bem, który wyzwala kreatywność i motywację do 
przekraczania barier. 

Kandydaci na studia mogą liczyć na:
Wsparcie w procesie rekrutacji w formie: tłumacza 
języka migowego lub asystenta dydaktycznego.

Studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć 
na różne formy wsparcia:
Bezpłatny transport  – dowóz na zajęcia dydak-
tyczne dla tych studentów, którzy ze względu na 
swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycz-
nego transportu.

Wsparcie asystenta – asystenci pomagają  
w dotarciu na zajęcia dydaktyczne oraz w sporzą-
dzaniu notatek. Obowiązki asystenta są ustalane 
indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.

Tłumacz języka migowego – wsparcie dla studen-
tów niesłyszących. 

Wypożyczalnia sprzętu – studenci mogą wypoży-
czać dyktafony, powiększalniki, notebooki itp.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – moż-
liwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych 
zajęć z języka angielskiego, dostosowanych do  
indywidualnych potrzeb studentów.

Aktywność sportowa – współpraca z Centrum Kul-
tury Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych 
zajęć na pływalni, siłowni, a także gry w boccię.

Szkolenia – uczestnictwo w organizowanych 
szkoleniach pomaga uzyskać wiedzę i umiejętno-
ści przydatne do rozwoju potencjału osobistego  
i zawodowego.

Wyjazdy szkoleniowe – w ciągu roku akademic-
kiego realizowane są trzy wyjazdy: dni adaptacyjne, 
obóz edukacyjno-sportowy oraz obóz językowy. 
Dodatkowo umożliwiamy udział w konferencjach  
i zawodach sportowych. 

Poradnictwo prawne – konsultacje z prawnikiem, 
który udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania 
prawne, a także pomoże w przygotowaniu odpo-
wiednich dokumentów.

Poradnictwo psychologiczne – wsparcie psycho-
logiczne udzielane wszystkim studentom UMCS, 
którzy znaleźli się w kryzysie osobistym, udzielamy 
porad w języku angielskim, ukraińskim, rosyjskim, 
polskim.

Dodatkowo studenci z niepełnosprawnościami 
posiadający orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
nościami mogą skorzystać z pomocy materialnej  
w postaci stypendium specjalnego. Wniosek  
wygenerowany w USOSweb należy złożyć we wła-
ściwym dziekanacie. Jego wysokość jest uzależnio-
na od stopnia niepełnosprawności. 

Niepełnosprawnych.

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie dla studentów
z niepełnosprawnościami

W celu uzyskania informacji o dostosowaniu 
poszczególnych Wydziałów UMCS do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami zapraszamy kandydatów na 
studia do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Obsługi 
Osób Niepełnosprawnych. 
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny 
obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności 
muzycznych w zakresie:

słuchu muzycznego,

prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),

predyspozycji manualnych.

Poszczególne części sprawdzianu praktycznego 
oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimal-
na liczba punktów oznaczająca pozytywny wyniki 
sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty tj. po 
minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. 
Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszcze-
gólnych części sprawdzianu praktycznego.

Specjalność:

nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wyni-
ków uzyskanych na egzaminie obejmującym spraw-
dzenie zdolności i umiejętności muzycznych. Kan-
dydaci na wszystkie specjalności są zobowiązani do 
przystąpienia do:

sprawdzianu ze słuchu muzycznego,

egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny uzależniony jest od wyboru 
przez kandydata specjalności:

na specjalności prowadzenie zespołów kandydat 
zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na 
chór mieszany a cappella oraz dziełem wokalno-
-instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na 
tle wersji fortepianowej);

na specjalności muzyka rozrywkowa kandydat zo-
bowiązany jest do zaprezentowania umiejętności 
wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunko-
wego:

a) śpiewu solowego (dla kandydatów wybierają-
cych śpiew jako przedmiot kierunkowy),

b) gry na wybranym instrumencie (dla kandyda-
tów wybierających instrument jako przedmiot  
kierunkowy).

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej 
ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów.  
Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny 
wynik każdego sprawdzianu wynosi 11 pkt. Osta-
teczny wynik stanowi suma punktów ze słuchu  
muzycznego i egzaminu praktycznego.

Specjalności:

prowadzenie zespołów

muzyka sakralna

muzykoterapia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

BIOLOGIA

Wydział
Artystyczny

al. Kraśnicka 2a, 2b
20-718 Lublin
tel. +48 81 537 69 25  

www.artystyczny.umcs.pl

O
FE

RT
A
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SZ

TA
ŁC

EN
IA

Zdjęcie: Urząd Miasta Lublin
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

rysunku – studium postaci (rysunek wykonany 
ołówkiem, węglem lub kredką),

malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej 
technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub 
rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

Specjalności:

fotografia 

grafika 

intermedia 

malarstwo 

rzeźba i formy przestrzenne 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

GRAFIKA

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego:

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: 

rysunku – studium postaci (rysunek wykonany 
ołówkiem, węglem lub kredką),

malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej 
technice malarskiej na papierze lub płótnie).

Specjalności:

grafika warsztatowa 

grafika projektowa 

sztuka mediów cyfrowych 

5,0

200

170

4,5

150

140

4,0

120

110

3,0

60

50

3,5

90

80

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwen-
ci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk  
plastycznych lub innych kierunków plastycznych.  
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumen-
tacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie  

elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana 
będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

Specjalności:

arteterapia

rzeźba i formy przestrzenne

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci 
kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych. 
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny doku-
mentacji artystycznej złożonej przez kandydata w 

formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna 
oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

Specjalności:

grafika projektowa

grafika warsztatowa

5,0

200

170

4,5

150

140

4,0

120

110

3,0

60

50

3,5

90

80

Wynik egzaminu wyznacza się przy zastosowaniu następującego systemu punktowego:
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzy-
skanych na egzaminie praktycznym obejmującym 
sprawdzian zdolności i umiejętności muzycznych:

w zakresie przedmiotu kierunkowego:

a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjal-
ność wokalną) lub

b) gry na wybranym instrumencie (dla kandyda-
tów na specjalność instrumentalną).

Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny 
wynik wynosi 16 pkt.

słuchu muzycznego.

Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny 
wynik wynosi 11 pkt.

Poszczególne sprawdziany ocenianie są w skali od 
0 do 25 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają 
minimalnej liczby punktów, nie będą dopuszczeni do 
dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Przy jedna-
kowej sumie punktów o miejscu w rankingu decydu-
je wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.

Specjalności:

wykonawstwo instrumentalne

wykonawstwo wokalne

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: 

rysunku – studium postaci (rysunek wykonany 
ołówkiem, węglem lub kredką),

malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej 
technice malarskiej na papierze lub płótnie).

Specjalności:

sztuka obrazu

malarstwo użytkowe

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

MALARSTWO

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego:
5,0

200

170

4,5

150

140

4,0

120

110

3,0

60

50

3,5

90

80

GRAFIKA — studia prowadzone w języku angielskim
Studia drugiego stopnia stacjonarne 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci 
kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych. 
Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny portfolio 
– dokumentacji artystycznej złożonej przez kandyda-
ta w formie elektronicznej oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej w języku angielskim, które zostaną oceniane 

wg skali ocen od 2,0 do 5,0. Kandydat może zostać 
poproszony o rozmowę kwalifikacyjną w języku an-
gielskim w formie online.

Specjalności:

Printmaking 

Graphic Design
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne:
jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, 
chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów wa-
runkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadcze-
nia od lekarza medycyny pracy.  

Specjalności:

bioanalityka (od I semestru studiów)

biochemia 

biologia eksperymentalna

biologia medyczna (od I semestru studiów)

mikrobiologia

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja na podstawie:

konkursu średnich ocen ze studiów wyższych kie-
runków biologia lub biotechnologia,

konkursu średnich z: wyników testu kompetencyj-
nego z biologii (dla kierunku biologia) lub biotech-
nologii (dla kierunku biotechnologia) w zakresie 
studiów pierwszego stopnia oraz ocen ze studiów 
dla absolwentów uniwersyteckich studiów wyż-
szych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia 
określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów 
pierwszego stopnia kierunku biologia lub biotech-
nologia. 

W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit 
miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie zło-
żonego kompletu dokumentów.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów  
warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświad-
czenia od lekarza medycyny pracy.

Specjalności:

bioanalityka

biochemia

biologia eksperymentalna

mikrobiologia

Studenci mają możliwość zdobycia uprawnień 
do wykonywania zawodu nauczyciela biologii we 
wszystkich typach szkół i przyrody w szkołach pod-
stawowych.

BIOLOGIA

Wydział
Biologii i Biotechnologii

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. +48 81 537 52 16 

www.biolbiot.umcs.pl

BIOLOGIA
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, 
fizyka i astronomia, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów  
warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświad-
czenia od lekarza medycyny pracy. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja na podstawie:

konkursu średnich ocen ze studiów wyższych  
kierunków biologia lub biotechnologia,

konkursu średnich z wyników testu kompeten-
cyjnego z biologii (dla kierunku biologia) lub 
biotechnologii (dla kierunku biotechnologia)  
w zakresie studiów pierwszego stopnia oraz ocen 
ze studiów dla absolwentów studiów wyższych, 

którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określo-
nych uchwałą Senatu UMCS dla studiów pierwsze-
go stopnia kierunku biologia lub biotechnologia,

złożonego kompletu dokumentów w przypadku 
liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów,  
warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświad-
czenia od lekarza medycyny pracy.

Specjalności:

biotechnologia medyczna

biotechnologia ogólna

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja na podstawie:

wyboru jednego przedmiotu spośród: biologia, 
chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka,

kopii dokumentu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego lub pochodzenie kandydata  
z kraju anglojęzycznego. 

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów  
warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświad-
czenia od lekarza medycyny pracy. 

Specjalność: 
Medical Biology

BIOLOGIA — studia prowadzone w języku angielskim (studia odpłatne) 
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i 
astronomia, fizyka, informatyka, matematyka 

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów wa-
runkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadcze-
nia od lekarza medycyny pracy.

Specjalności (studia stacjonarne):

analityka chemiczna 

chemia kryminalistyczna 

chemia podstawowa i stosowana 

chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej 

Specjalność (studia niestacjonarne)

chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne

Kwalifikacja na podstawie:

średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po 
przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen koń-
cowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie 
mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierun-
ków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 
330 godzin przedmiotów podstawowych i kierun-
kowych: matematyka – 30, fizyka 20, chemia – 280.

Specjalności (studia stacjonarne):

analityka chemiczna

chemia kryminalistyczna

chemia podstawowa i stosowana

chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

technologie fotoniczne i światłowodowe

Specjalności (studia niestacjonarne):

chemia materiałowa

chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

CHEMIA

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja na podstawie:

dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 
lub równorzędnego w zakresie chemii albo nauk 
pokrewnych,

dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego lub pochodzenie kandydata z kraju 
anglojęzycznego.

Specjalność: chemia podstawowa i stosowana, 
specjalizacja: materials chemistry

CHEMIA — studia prowadzone w języku angielskim

BIOLOGIA

Wydział
Chemii

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 57 16 

www.chemia.umcs.pl
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),

matematyka (współczynnik  1,0),

jeden przedmiot spośród: historia, geografia, 
język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka  
i astronomia, fizyka, chemia, biologia (współczynnik 
0,7).

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie rankingu ocen na dyplomie z ukoń-
czonych 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 dal-
szej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych  
z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych 
i przyrodniczych (matematyka, informatyka) reali-
zowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych.  
W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankin-
gowej 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 przebie-
gu studiów.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),

jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, 
geografia (współczynnik 1,0).

 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

biznes międzynarodowy

przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej

ANALITYKA GOSPODARCZA

EKONOMIA

BIOLOGIA

Wydział
Ekonomiczny

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 54 62 

www.ekonomia.umcs.pl
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),

matematyka (współczynnik  1,0),

jeden przedmiot spośród: historia, geografia, ję-
zyk polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astro-
nomia, fizyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7).

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

bankowość i rynki finansowe

finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw

rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

specjalista bankowy

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – kwalifikacje na podstawie rankingu ocen 
na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.  
W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absol-
wenci studiów pierwszego stopnia na kierunku:  

finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS, następnie absolwenci innych kierunków stu-
diów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolejności 
absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: 
społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządza-
niu i jakości, nauki prawne), 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 kwalifikowa-
nia, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią 
arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Specjalności:

audyt i rachunkowość zarządcza

doradca finansowy

inwestycje kapitałowe

menadżer finansowy

podatki i finanse publiczne

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie rankingu ocen na dyplomie z ukoń-
czonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego 
stopnia kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicz-
nym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków 
studiów wyższych tego Wydziału, a w dalszej kolej-
ności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin 
nauk: społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarzą-
dzaniu i jakości, nauki prawne, geografia społeczno-
-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o ko-
munikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne), 
ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka) 
i humanistycznych (filozofia, historia) 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 kwalifikowa-
nia, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią 
arytmetyczną ocen z przebiegu studiów.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

Specjalności:

ekonomia międzynarodowa

ekonomika i zarządzanie miastem

polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie 
ludności

systemy ekonomiczne

ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),

jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, 
geografia (współczynnik 1,0).

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne  – 
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie rankingu ocen na dyplomie z ukoń-
czonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego 
stopnia na kierunku logistyka na Wydziale Ekono-
micznym UMCS, następnie absolwenci innych kie-
runków studiów wyższych tego Wydziału, a w dal-

szej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych 
z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych 
i przyrodniczych (matematyka, informatyka) oraz 
inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: automatyka, 
elektronika i elektrotechnika, informatyka technicz-
na i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport) 
realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyż-
szych. 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 do-
datkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z 
przebiegu studiów.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),

jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, 
geografia (współczynnik 1,0).

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – 
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:  

menadżer produktu 

e-przedsiębiorczość 

zarządzanie zasobami ludzkimi 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie rankingu ocen na dyplomie z ukoń-
czonych studiów wyższych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego 
stopnia na kierunku: zarządzanie na Wydziale Eko-
nomicznym UMCS, następnie absolwenci innych 
kierunków studiów wyższych tego Wydziału, a w dal-

szej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych  
z dziedzin nauk: społecznych (ekonomia i finanse, 
nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, geo-
grafia społeczno-ekonomiczna i gospodarka prze-
strzenna, nauki o polityce i administracji), ścisłych  
i przyrodniczych (matematyka, informatyka)  
i humanistycznych (filozofia, historia) realizowanych 
na UMCS i w innych szkołach wyższych. W przypad-
ku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znaj-
dzie 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.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

Specjalności: 

systemy informacyjne w administracji i biznesie 

zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 

zarządzanie kapitałem społecznym 

menadżersko-prawna

ZARZĄDZANIE
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne (profil 
praktyczny) – rekrutacja odbywa się na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania 
limitu miejsc.

Specjalności:

zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna

zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

mobilność

Studia drugiego stopnia stacjonarne (profil ogól-
nouniwersytecki) – rekrutacja odbywa się na pod-
stawie złożonego kompletu dokumentów do wyczer-
pania limitu miejsc.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

filozofia teoretyczna

doradztwo i komunikacja w biznesie

kultury azjatyckie

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język angielski,

dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, ma-
tematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, 
geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społe-
czeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów 

wyższych kognitywistyki. Pierwszeństwo przyjęcia 
mają absolwenci UMCS. Dla absolwentów kierunków 
innych niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia jest 
pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej 
motywacji do podjęcia studiów kognitywistycznych 
oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku  
z kognitywistyką lub podstawowej problematyki  
kognitywistycznej. Rozmowa będzie oceniana w skali 
od 2,0 do 5,0.

EUROPEISTYKA 

FILOZOFIA

KOGNITYWISTYKA

BIOLOGIA

Wydział
Filozofii i Socjologii

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 54 79 

www.wfis.umcs.pl
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc.

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH — kierunek o profilu praktycznym

Studia pierwszego stopnia stacjonarne  – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne  – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

SOCJOLOGIA — kierunek o profilu praktycznym

Wydział Filozofii i Socjologii
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język angielski (poziom rozszerzony – 1% = 2 punkty)

język polski (poziom podstawowy – 1% = 0,5 punk-
tu; poziom rozszerzony – 1% = 1 punkt)

Specjalność: nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne  – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen 
ze studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności 
nauczycielskiej. 

Specjalność: nauczycielska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalność: archeologia Polski i powszechna

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

Kwalifikacja na podstawie:

konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów 

wyższych dla absolwentów kierunku archeologia

pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej  
z zakresu studiów pierwszego stopnia archeologii  
w przypadku absolwentów innych kierunków stu-
diów. 

Specjalności:

archeologia pradziejowa

archeologia historyczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

publikowanie cyfrowe i sieciowe

architektura systemów informacyjnych

Studia stacjonarne drugiego stopnia – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

ANGLISTYKA

ARCHEOLOGIA

ARCHITEKTURA INFORMACJI

BIOLOGIA

Wydział
Humanistyczny

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 27 60 

www.humanistyczny.umcs.pl
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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 i archiwalna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mie ukończenia studiów wyższych. 

Specjalności:

archiwistyka historyczna

informatyka biurowa

zarządzanie dokumentacją współczesną

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmiot maturalny: język polski

Specjalności: 

nauczycielska

redaktorsko-medialna 

Studium teatralne

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze stu-
diów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia 
studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub in-
nego kierunku związanego z wybraną specjalnością. 

Podjęcie specjalności nauczycielskiej możliwe jest po 
ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach 
pierwszego stopnia z filologii polskiej (przygotowanie 
do nauczania pierwszego i drugiego stopnia). 

Specjalności:

medioznawcza

nauczycielska 

teatrologiczno-filmoznawcza 

wydawnicza 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmiot maturalny: język polski 

Specjalności:

e-edytorstwo w nowych mediach 

wydawnictwo

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

FILOLOGIA POLSKA

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski (waga 0,5) 

język niemiecki (waga 1)

inny język obcy oraz certyfikat znajomości języka 
niemieckiego na poziomie A2 lub wyższym

Specjalności:

nauczycielska

specjalistyczny język niemiecki

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifika-
cja na podstawie oceny z egzaminu dyplomowego.  

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów 
wyższych w zakresie germanistyki, filologii germań-
skiej lub języka niemieckiego, a także absolwen-
ci innych kierunków, którzy przedłożą dokument  
potwierdzający znajomość języka niemieckiego na 
poziomie co najmniej B2 z oceną wyższą niż dopusz-
czająca (ausreichend), czyli od 70%. 

Specjalności:

nauczycielska 

specjalistyczny język niemiecki 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o spo-
łeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, hi-
storia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język 
obcy nowożytny, matematyka

Specjalności:

nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komer-
cjalizacja wiedzy historycznej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych. Specjal-
ność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci 
specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego 
stopnia.

Specjalności:

historia stosowana

dziedzictwo historyczne regionu 

nauczycielska 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny

język polski 

Specjalności:

nauczycielska

język w przekładzie i komunikacji zawodowej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mie ukończenia studiów wyższych.

Specjalności: 

nauczycielska 

tłumaczeniowa 

GERMANISTYKA

HISTORIA

HISPANISTYKA
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Studia drugiego stopnia stacjonarne

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:

rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, 

sprawdzającej umiejętności językowe na poziomie 
B2 i zainteresowania tematyką studiów,

złożonego kompletu dokumentów.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, historia, 
filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki 
lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język 
obcy nowożytny, matematyka

Specjalności:

antropologia i socjologia kultury

medialna

krytyka i animacja kultury

teatrologia i filmoznawstwo

judaistyka 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mie ukończenia studiów wyższych. 

Specjalności: 

zarządzanie w kulturze

wielokulturowość w Polsce

antropologia i etnologia

media i kultura popularna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język pierwszy – zgodnie z wybraną kombinacją 
językową (poziom rozszerzony)

język drugi – zgodnie z wybraną kombinacją  
językową (poziom podstawowy lub rozszerzony), 
w przypadku kombinacji z językiem portugalskim 
inny język  zdawany na maturze.

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obo-
wiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języka 
pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par  
o następującym układzie:

angielski z niemieckim

angielski z rosyjskim

angielski z francuskim

angielski z hiszpańskim

niemiecki z angielskim 

angielski z portugalskim – język pierwszy – w przy-
padku nowej matury tylko poziom rozszerzony; 
język drugi – dowolny (w przypadku nowej matury 
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

Specjalności:

translatoryczna 

nauczycielska (dodatkowa opcja)

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie sumy ocen średniej ze stu-
diów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia 
studiów wyższych. 

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION AND THE WORKPLACE 

KULTUROZNAWSTWO

LINGWISTYKA STOSOWANA

(Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy) – studia prowadzone  
w języku angielskim
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski 

jeden z przedmiotów spośród: matematyka, biolo-
gia, fizyka lub fizyka z astronomią

Kandydatów obowiązuje sprawdzian predyspozycji 
obejmujący rozmowę na temat motywacji do pod-
jęcia studiów, zainteresowań oraz próby oceniające 
wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych 
dotyczą następujących aspektów:

1. Wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czy-
taniu (realizacja zgodna z normą ortofoniczną 
polszczyzny, poprawność artykulacji i jej wyrazi-
stość, właściwa realizacja czynników prozodycz-
nych – akcent, rytm, intonacja);

2. Kultura języka (poprawność leksykalna i składnio-
wa, umiejętność budowania spójnych wypowie-
dzi);

3. Zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania  
i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także 
na poziomie komunikacji niewerbalnej);

4. Motywacja do podjęcia studiów i wykonywania  
w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogól-
nego.

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: 
ocena bardzo dobra – 3 pkt., ocena dobra – 2 pkt., 
ocena dostateczna 1 pkt., ocena niedostateczna – 
0 pkt. Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji 
zawodowych jest uzyskanie minimum 8 punktów 
w rozmowie kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena 
wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia przyjęcie na 
studia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie konkursu ocen  
na dyplomach ukończenia studiów licencjackich na 
kierunkach: logopedia z audiologią, logopedia ogólna  
i kliniczna oraz logopedia z fonoaudiologią. Pierw-
szeństwo na listach rankingowych mają absolwenci 
UMCS z oceną z dyplomu 3,5 lub wyższą. 

Specjalności:

logopedia kliniczna

surdologopedia

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Kandydata obowiązuje znajomość języka niemiec-
kiego co najmniej na poziomie B1.

POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obo-
wiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języ-
ka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych  
par o następującym układzie:

angielski z niemieckim

angielski z rosyjskim

angielski z francuskim

niemiecki z angielskim

angielski z hiszpańskim

angielski z portugalskim.

Specjalności: 

translatoryczna 

nauczycielska (dodatkowa opcja)
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne: 

język obcy nowożytny

język polski

Specjalności:

język francuski (jako podstawowy), specjalizacje: 
nauczycielska, tłumaczeniowa, język francuski biz-
nesu

język włoski (jako podstawowy), specjalizacja: język 
francuski

Studia drugiego stopnia stacjonarne – warunkiem 
przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu 
licencjata z zakresu filologii romańskiej, hiszpańskiej, 
portugalskiej lub iberyjskiej oraz znajomość języka 
wybieranej specjalności na poziomie co najmniej 
C1. Przyjęcia na podstawie dyplomu do wyczerpania  
limitu miejsc.

Specjalności:

język francuski, specjalizacja tłumaczeniowa

języka francuski, specjalizacja nauczycielska

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, 
język polski

Specjalności:

język rosyjski w biznesie

język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze 
ruchu granicznego

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja na podstawie konkursu ocen na dyplomach 
ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia 
w zakresie filologii rosyjskiej/rusycystyki (kryterium 
podstawowe) lub innych studiów wyższych dla osób 
posiadających udokumentowaną znajomość języka 
rosyjskiego na poziomie C1 ESOKJ.

Specjalności: 

tłumaczeniowa

ROMANISTYKA

RUSYCYSTYKA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny

język polski 

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mie ukończenia studiów wyższych.

PORTUGALISTYKA — STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, historia, 
filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza  
o społeczeństwie, matematyka, informatyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, 
język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, 
język polski

Specjalność:

język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej 
i turystycznej

język ukraiński w biznesie

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekru-
tacja na podstawie konkursu ocen na dyplomach 
ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia  
w zakresie filologii ukraińskiej/ukrainistyki (kryterium 
podstawowe) lub innych studiów wyższych dla osób 
posiadających udokumentowaną znajomość języka 
ukraińskiego na poziomie C1 ESOKJ. 

Specjalność: tłumaczeniowa

TURYSTYKA HISTORYCZNA

UKRAINISTYKA

Wydział Humanistyczny
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne:

matematyka i język obcy nowożytny

Specjalności:

matematyka ubezpieczeniowa

metody statystyczne w finansach

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończe-
nia studiów wyższych w zakresie matematyki lub  
kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzy-

stania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą  
na podstawie złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

aktuarialna

statystyczna

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 

matematyka i język obcy nowożytny

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja na podstawie konkursu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie 
matematyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku 
niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmo-
wani będą na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

ogólna

informatyczna

finansowa i ubezpieczeniowa

statystyczna analiza danych

MATEMATYKA

MATEMATYKA W FINANSACH 

BIOLOGIA

Wydział
Matematyki, Fizyki
i Informatyki

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 52 12  

www.mfi.umcs.pl
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka,  
fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny

Specjalności:

bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

biofizyka molekularna i medyczna

fizyka doświadczalna

fizyka teoretyczna i astrofizyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne – kwalifikacja 
na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończe-

nia studiów wyższych w zakresie fizyki, fizyki tech-
nicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk 
ścisłych, technicznych lub przyrodniczych). W przy-
padku niewykorzystania limitu przyjęć rekrutacja 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów do  
wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

fizyka teoretyczna

współczesna fizyka stosowana

Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynier-
skie (3,5-letnie) 

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka,  
fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny

Specjalności:

fizyka medyczna

nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

fizyka komputerowa

Studia drugiego stopnia stacjonarne (1,5-roczne)  
– rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki 
lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych 
materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie 
nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych). 
W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć  
kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

FIZYKA

FIZYKA TECHNICZNA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

matematyka i język obcy nowożytny

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja na podstawie konkursu ocen na 

dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie 
nauczania matematyki i/lub informatyki lub stu-
diów wyższych w zakresie matematyki specjalność  
nauczycielska.

NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
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INFORMATYKA
Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Przedmioty maturalne:

matematyka (waga 1,0), fizyka i astronomia lub 
fizyka (waga 0,6) lub informatyka (waga 1,0).  
Wymagany jest co najmniej jeden ze wskazanych 
przedmiotów.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukoń-
czenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub  
kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzy-
stania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą  
na podstawie złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

deweloper

tester/analityk/wdrożeniowiec

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH 
MATERIAŁÓW
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem 
Chemii

Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynier-
skie (3,5-letnie) 

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka,  
fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny

 
Studia drugiego stopnia stacjonarne (1,5-roczne) 
– rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki 
lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych 
materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie 
nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).  
W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć  
kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Budynek Instytutu 
Informatyki
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GEOINFORMATYKA 
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem 
Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astrono-
mia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych 
przedmiotów musi być matematyka albo geografia)

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja:

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  
z geoinformatyki na podstawie: konkursu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych 

dla absolwentów studiów pierwszego i drugie-
go stopnia z innych kierunków na podstawie  
konkursu średnich ocen z: oceny na dyplomie 

GEOGRAFIA
Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, 
chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język 
obcy nowożytny

Specjalności (indywidualna konstrukcja specjal-
ności poprzez wybór odpowiedniego zestawu 
przedmiotów):

geografia stosowana

monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska

organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej

 
 
 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja:

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  
z geografii na podstawie konkursu ocen na dyplo-
mie ukończenia studiów wyższych 

dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia z innych kierunków na podstawie kon-
kursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukoń-
czenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego 
testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierw-
szego stopnia z geografii

Specjalności:

klimatologia i gospodarka wodna

wizualizacja kartograficzna i projektowanie map

zarządzanie rozwojem gospodarczym

zarządzanie środowiskiem

Wydział
Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej 

al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
tel. +48 81 537 68 62  

www.geografia.umcs.pl
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ukończenia studiów wyższych oraz oceny z pisem-
nego testu kompetencyjnego z zakresu studiów 

pierwszego stopnia z geoinformatyki

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Studia pierwszego stopnia stacjonarne, inżynier-
skie (3,5-letnie)

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, 
język obcy nowożytny (jednym z wybranych przed-
miotów musi być geografia albo matematyka)

Specjalności: 

planowanie przestrzenne

zarządzanie przestrzenią

Studia drugiego stopnia stacjonarne (1,5-roczne) 
– dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego 
lub drugiego stopnia kierunków: gospodarka 
przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo 
oraz z zakresu architektury i urbanistyki 
postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na 
podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia 
studiów wyższych.

Specjalności:

gospodarka regionalna

polityka przestrzenna i urbanistyka

TOURISM MANAGEMENT — studia prowadzone w języku angielskim
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem  
Filozofii i Socjologii oraz Wydziałem Politologii

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Kwalifikacja na podstawie: 

złożonego kompletu dokumentów 

dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego lub pochodzenie kandydata z kra-
ju anglojęzycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej  
w języku angielskim.

TURYSTYKA I REKREACJA
Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: biologia, geografia,  
historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

język obcy nowożytny

Specjalności:

hotelarstwo

organizacja i obsługa ruchu turystycznego

rekreacja ruchowa i zdrowotna

zarządzanie zasobami turystycznymi

obsługa ruchu turystycznego na Bałkanach

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Kwalifikacja:

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  

z turystyki i rekreacji na podstawie konkursu ocen 
na dyplomie ukończenia studiów wyższych 

dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia z innych kierunków na podstawie kon-
kursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukoń-
czenia studiów wyższych oraz oceny z pisemnego 
testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierw-
szego stopnia z turystyki i rekreacji.

Specjalności:

planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji

turystyka dzieci i młodzieży

turystyka zdrowotna

zarządzanie w hotelarstwie
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski – waga 0,5 (maksymalnie 100 punk-
tów),

język obcy nowożytny – waga 0,25 (maksymalnie 
50 punktów),

kryterium dodatkowe – waga 0,25 (maksymal-
nie 50 punktów) – dokumentacja uczestnictwa  
w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, 
zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności 
twórczej kandydata; udokumentowane zaan-
gażowanie kandydata w działalność społeczną  
i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); 
zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w kon-
kursach, festiwalach, przeglądach artystycznych 
itp.; informacje o udziale kandydata w różno-
rodnych formach prezentacji twórczości własnej 
– również w postaci publikacji w czasopismach, 
wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji  
w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itp.). 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

multimedialna

Wybór specjalności będzie dokonywany w trakcie 
pierwszego semestru na podstawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen  
(liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 
studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kan-
dydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku: ani-
macja kultury oraz kierunkach pokrewnych, w toku któ-
rych zdobyli kwalifikacje do pracy w obszarze wybranej 
dziedziny kultury, np. pedagogika o specjalnościach: 
animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kul-
turalna, animacja kultury, pedagogika kulturoznawcza, 
kulturoznawstwo, edukacja artystyczna.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu  
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie 
mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia 
wyższe na kierunku: animacja kultury oraz kierun-
kach pokrewnych, w toku których zdobyli kwalifikacje  
do pracy w obszarze wybranej dziedziny kultury, np. 
pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer 
kultury, animacja społeczno-kulturalna, animacja  
kultury, pedagogika kulturoznawcza, kulturoznawstwo, 
edukacja artystyczna.

ANIMACJA KULTURY

Wydział
Pedagogiki i Psychologii

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
tel. +48 81 537 63 01 

www.pip.umcs.pl

sceniczna
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Studia stacjonarne drugiego stopnia

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy 
ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze 
kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub 
społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani 
będą absolwenci kierunków związanych z edukacją 
i pedagogiką. Decyduje kolejność zgłoszeń przy za-
chowaniu formalnych kryteriów, jakie mają spełniać 
kandydaci. 

Kandydaci obcokrajowcy muszą być rezydenta-
mi kraju anglojęzycznego lub posiadać dokument  
potwierdzający znajomość języka angielskiego. 

Kandydaci Polacy powinni posiadać dokument  

potwierdzający znajomość języka angielskiego 
co najmniej na poziomie B2. W przypadku, gdy  
kandydat nie posiada ww. dokumentu, zostanie 
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna weryfiku-
jąca poziom biegłości językowej kandydata.

Specjalności:

edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi

rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami

terapia zajęciowa

EDUKACJA I TERAPIA (Education and therapy) — studia prowadzone w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne – 
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności: 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 
pedagogiczną (specjalność nauczycielska)

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradz-
twem edukacyjno-zawodowym (specjalność na-
uczycielska)

pedagogika resocjalizacyjna

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen 
(liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebie-
gu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w zakresie 

nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej 
kolejności kwalifikowani będą absolwenci z grupy 
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pra-
ca socjalna. Specjalność nauczycielską mogą wybrać 
tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – Rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przy-
jęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia wyższe w zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych. Specjalność nauczycielską mogą  
wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej.

Specjalności:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilak-
tyką społeczną (specjalność nauczycielska)

doradztwo zawodowe i personalne (specjalność 
nienauczycielska)

PEDAGOGIKA
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Studia jednolite studia magisterskie stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen 
(liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebie-
gu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowa-
ne w obszarze kształcenia w zakresie nauk humani-
stycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności 
kwalifikowani będą absolwenci z grupy kierunków: 
pedagogika specjalna oraz pedagogika. Specjalność 
nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci spe-
cjalności nauczycielskiej.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekru-
tacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przy-
jęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia 
w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. 
Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absol-
wenci specjalności nauczycielskiej.

Specjalności: 

edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trud-
nościami w uczeniu się (specjalność nauczyciel-
ska)

specjalna terapia pedagogiczna z terapią proce-
sów integracji sensorycznej (specjalność nauczy-
cielska)

resocjalizacja z socjoterapią (specjalność niena-
uczycielska)

Jednolite studia magisterskie stacjonarne  
i niestacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną 
obowiązuje pozytywny wynika sprawdzianu prak-
tycznego obejmującego: poprawność wymowy,  
poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu 
muzycznego.

Jednolite studia magisterskie niestacjonarne  
– kwalifikacja na podstawie pozytywnego wyniku 
sprawdzianu praktycznego obejmującego: popraw-
ność wymowy, poprawność ortograficzną oraz ele-
menty słuchu muzycznego.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja odbywa się na podstawie kon-
kursu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych 
kandydatów, którzy są absolwentami kierunków  
dających im przygotowanie pedagogiczne do pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniami klas 
początkowych.

Specjalności:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edu-
kacją w systemie Marii Montessori

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edu-
kacją dzieci o specjalnych potrzebach

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalizacje:

wsparcie rodziny i seniora

edukacja międzykulturowa

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen 
(liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebie-
gu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w zakresie 
nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej 
kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku: 
praca socjalna.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu do-
kumentów do wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie 
mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia 
wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakre-
sie nauk humanistycznych lub społecznych.

PRACA SOCJALNA

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Przedmioty maturalne:

język polski

jeden przedmiot spośród: biologia, historia, 
matematyka

Specjalności: 

psychologia kliniczna i neuropsychologia

psychologia przemysłowa

psychologia rodziny

psychologia społeczna

psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

PSYCHOLOGIA
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne: 

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
historia, język obcy nowożytny, język polski, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja odbywa się na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:

cyberbezpieczeństwo

bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej

bezpieczeństwo wewnętrzne RP

zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
historia, język obcy nowożytny, język polski, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie.

Specjalności:

marketing medialny

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

redaktorska

nowe media

public relations

Studia drugiego stopnia stacjonarne (profil praktyczny)  - rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydział
Politologii  
i Dziennikarstwa

pl. Litewski 3
20-803 Lublin
tel. +48 81 537 60 20   

www.politologia.umcs.pl

medialna
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
historia, język obcy nowożytny, język polski, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:
administracja publiczna
doradztwo polityczne i medialne

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

administracja publiczna

bezpieczeństwo publiczne

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
historia, język obcy nowożytny, język polski, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:

multimedia

organizacja produkcji medialnej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

produkcja wydarzenia multimedialnego

produkcja w branży gier

realizacja filmowo-telewizyjna

PRODUKCJA MEDIALNA

Studia pierwszego stopnia stacjonarne -

Kwalifikacja na podstawie:

złożonego kompletu dokumentów 

dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
angielskiego lub pochodzenie kandydata z kraju 
anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Specjalności: 

Global Economy and Bussines

Regional Studies – Asia and Pacific

Regional Studies – Central-East Europe

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu 
dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 
Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia 
znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Specjalności:

Central & Eastern European Studies

Economic Diplomacy

International Place Branding

International Institutions

INTERNATIONAL RELATIONS — studia prowadzone w języku angielskim 
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, 
historia, język obcy nowożytny, język polski, mate-
matyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności:

bezpieczeństwo międzynarodowe 

integracja europejska 

studia regionu Pacyfiku 

stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

Specjalności:

pozaeuropejskie studia regionalne 

projekty międzynarodowe 

dyplomacja ekonomiczna

międzynarodowy marketing terytorialny

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem 
Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: geografia, historia, 
język obcy nowożytny, język polski, wiedza o 
społeczeństwie 

jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, 
informatyka, fizyka i astronomia

Specjalności:

elektroniczna administracja

e-przedsiębiorczość

Studia drugiego stopnia stacjonarne (profil prak-
tyczny) - rekrutacja odbywa się na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej 
na kampusie uniwersyteckim
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,  
język obcy nowożytny (angielski, niemiecki,  
rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język pol-
ski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka 
i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne – rekrutacja 
odbywa się na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaocz-
ne) – rekrutacja odbywa się na podstawie złożone-
go kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Moduły:

służba cywilna

administracja skarbowa i gospodarcza

administracja w procesach globalizacji

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język 
obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hisz-
pański, francuski, włoski), język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, 
chemia, biologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne  
– rekrutacja odbywa się na podstawie złożone-
go kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja odbywa się na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:

administracyjna

funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa 
państwa

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

PRAWO BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Wydział
Prawa i Administracji

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 51 26    

www.prawo.umcs.pl
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Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja odbywa się na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:

menedżerska

biznesowa

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,  
język obcy nowożytny (angielski, niemiecki,  
rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński  
i kultura antyczna, język polski, matematyka, wie-

dza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka,  
chemia, biologia.

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne – 
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia,  
język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyj-
ski, hiszpański, francuski, włoski), język polski, ma-
tematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astro-
nomia, fizyka, chemia, biologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kom-
pletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjo-
narne – rekrutacja odbywa się na podstawie złożo-
nego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne – rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

PRAWNO-MENEDŻERSKI

PRAWO

KRYMINOLOGIA

PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, 
język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, 
rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język polski, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka  
i astronomia, fizyka, chemia, biologia

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne  
 – rekrutacja odbywa się na podstawie złożone-
go kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

PRAWNO-BIZNESOWY
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Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niesta-
cjonarne inżynierskie (4-letnie)

Przedmioty maturalne:

chemia

jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astro-
nomia, fizyka, informatyka, matematyka

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów  
warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświad-
czenia od lekarza medycyny pracy.

CHEMIA TECHNICZNA

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niesta-
cjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka 
i astronomia, fizyka, matematyka

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne – 
rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

FIZJOTERAPIA 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, 
język polski

 

Z uwagi na charakter studiów warunkiem ich pod-
jęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza  
medycyny pracy.

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów, do wyczerpania limitu miejsc.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kierunek prowadzony pod patronatem 
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: geografia, historia,  
język obcy nowożytny, język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne –  
rekrutacja na podstawie złożonego kompletu doku-
mentów do wyczerpania limitu miejsc.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydział
Zamiejscowy w Puławach

Budynek Collegium Novum
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18
24-100 Puławy 
tel. +48 81 887 49 49 

www.pulawy.umcs.pl



Więcej informacji o wydarzeniach skierowanych do kandydatów na studia na stronie www.rekrutacja.umcs.pl oraz  
w newsletterze (www.hello.umcs.pl).
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Drzwi Otwarte (marzec 2020)

Targi edukacyjne i spotkania w szkołach

Współpraca ze szkołami partnerskimi

Noc Biologów (styczeń 2019)

Dzień Ziemi (kwiecień 2020)

Noc Bibliotek (czerwiec 2020)

Lubelski Festiwal Nauki (wrzesień 2020)

Kursy przygotowujące do matury (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, 
język polski, matematyka, wos) – www.kursymaturalne.umcs.pl

Spotkajmy się
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Lublin - miasto inspiracji
Ponad 700 lat tradycji

Ponad 340 tys. mieszkańców 

65 tys. studentów 

9 uczelni wyższych

Miasto inwestycji i innowacji

4. metropolia w kraju pod względem jakości życia

3. europejska strategia przyciągania inwestycji zagranicznych

400 założonych działalności startupowych

12 inkubatorów i akceleratorów

Dobra infrastruktura komunikacyjna

Ponad 1 mln 200 tys. obsłużonych pasażerów na lotnisku Lublin

Przestrzeń kultury (m.in. 40 festiwali, kina, teatry, muzea, galerie sztuki)

Lublin aktywny (imprezy i obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, Zalew Zemborzycki, parki)

Lubelski Rower Miejski (97 stacji, 951 rowerów)

Aplikacja Turystyczny Lublin

Lublin filmowy

Malownicze położenie topograficzne

Zabytki architektury i nowoczesne obiekty

Źróło: www.lublin.eu

Źróło: www.lublin.eu

Zdjęcie: www.lublin.eu
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Akademik UMCS

Biblioteka Główna 
UMCS

Centrum 
Ecotech-Complex

Rektorat 
Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej 

Centrum 
Kultury Fizycznej

ACK UMCS 
„Chatka Żaka”
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Aktywność
studencka

Akademickie Centrum Kultury
UMCS „Chatka Żaka”

Akademickie Radio Centrum Telewizja Akademicka
TV UMCS

Koła naukowe i organizacje
studenckie

Biuro Rozwoju Kompetencji Centrum Nauczania i Certyfikacji 
Języków Obcych

Zarząd Uczelniany Samorządu
Studentów UMCS

Centrum Kultury Fizycznej

Duszpasterstwo Akademickie
UMCS

Legia Akademicka Oddział
Terenowy UMCS

Klub Uczelniany AZS UMCS Program Absolwent
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Znajdziesz nas na:

fb.com/umcslublin

@umcs_lublin

youtube.com/UMCStube

www.rekrutacja.umcs.plDowiedz się więcej


