
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 47/2019 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 1 października 2019 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania oraz realizacji  

„Programu dwutorowej kariery UMCS” 

 

 

  Na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do uchwały    

Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie                          

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów (zwanego dalej Regulaminem) 

zarządzam co następuje: 

zarządzam: 

 

§ 1 

„Program dwutorowej kariery UMCS” (zwanego dalej Programem) ma na celu 

zapewnienie wybitnie uzdolnionym studentom UMCS najlepszych warunków realizacji 

podjętego kształcenia akademickiego oraz kontynuowania i rozwijania się w działalności 

sportowej, artystycznej, badawczej, społecznej lub na rzecz wolontariatu. 

 

§ 2 

Zasady kwalifikacji do Programu 

1. O zakwalifikowanie do Programu mogą ubiegać się studenci UMCS, którzy posiadają 

wybitne osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze 

sportowym, artystycznym, badawczym, społecznym lub na rzecz wolontariatu. 

2. Charakter i specyfika osiągnięć na podstawie, których student może się ubiegać                              

o kwalifikację do Programu nie mogą być zbieżne z wymogami niezbędnymi do zaliczenia 

realizowanego programu studiów w zakresie, którego student odbywa kształcenie. 

3. Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się posiadanie minimum pierwszej klasy 

sportowej oraz członkostwo w kadrze narodowej/ uniwersjadowej w dyscyplinie objętej 

programem Igrzysk Olimpijskich/ Paraolimpijskich/ Uniwersjady. 

4. Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się: 



1) autorstwo utworu/utworów muzycznych wydanych przez wydawnictwo muzyczne                    

o wysokim poziomie merytorycznym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym;  

2) autorstwo lub współautorstwo utworu audiowizualnego, w tym filmowego, spektaklu 

teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, 

zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim poziomie merytorycznym                 

i o co najmniej ogólnopolskim zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym; 

3) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub 

w uznanej galerii w środowisku artystycznym lub w przestrzeni publicznej; 

4) uzyskanie nagrody indywidualnej lub nagrody zespołowej w konkursie, na przeglądzie 

lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym              

o wysokim poziomie merytorycznym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

5. Za znaczące osiągnięcia badawcze studenta uważa się realizację grantu naukowego – projektu 

obejmującego badania podstawowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki zostały 

uzyskane w ramach ogólnopolskich lub międzynarodowych postępowań konkursowych lub 

przetargowych przez ogólnokrajowe instytucje koordynujące badania naukowe (NCBiR, 

NCN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, NBP, ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe 

i zagraniczne o podobnym charakterze (ESF, ERC, Ramowe Programy Komisji Europejskiej). 

6. Za znaczące osiągnięcia studenta w zakresie działalności społecznej lub wolontariatu studenta 

uważa się pełnienie  

1) funkcji koordynatora akcji społecznej o zasięgu, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym lub; 

2) członkowstwo w organach statutowych w organizacji o charakterze ogólnopolskim lub 

międzynarodowym działającej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki lub; 

3) pełnienie funkcji przedstawicielskiej w organizacji o charakterze ogólnopolskim lub 

międzynarodowym działającej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. 

7. Podstawą ubiegania się o kwalifikację do Programu jest złożenie przez studenta do dziekana 

w terminach, o których mowa w § 7 ust. 4, uprzednio zaopiniowanego przez Uczelnianego 

Koordynatora „Programu dwutorowej kariery UMCS” (zwanego dalej Koordynatorem) 

wniosku o przyjęcie do Programu. Koordynator opiniuje wniosek w ciągu siedmiu dni od daty 

jego otrzymania. Wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

8. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykazane 

osiągnięcia. 

9. W przypadku studentów sportowców do wniosku należy dołączyć: 

a) zaświadczenie o zakwalifikowaniu do kadry narodowej w dyscyplinie objętej 

programem Igrzysk Olimpijskich/ Paraolimpijskich wydane przez polski związek 

sportowy lub do kadry uniwersjadowej wydane przez Akademicki Związek Sportowy, 

b) zaświadczenie o wynikach (indywidualnych lub drużynowych) uzyskanych w ostatnich 

czterech latach w dyscyplinie objętej programem Igrzysk Olimpijskich/ 

Paraolimpijskich, wydane przez polski związek sportowy lub Akademicki Związek 

Sportowy. 

c) informację o planie treningowym na dany rok kalendarzowy, wskazujący konieczność 

udziału w zgrupowaniach sportowych ewentualnie uniemożliwiających uczestnictwo               

w części zajęć dydaktycznych. 



10. W przypadku studentów aplikujących w zakresie działalności badawczej do wniosku oraz 

dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia należy dołączyć kopię umowy lub inny 

dokument, z którego wynika, że student jest zaangażowany w realizację grantu oraz plan 

pracy naukowo-badawczej na dany rok akademicki/semestr. 

11. W przypadku studentów aplikujących w zakresie działalności społecznej lub na rzecz 

wolontariatu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcie 

wraz z planem pracy na dany rok akademicki/semestr. 

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w Programie 

1. Przyjęcie do Programu następuje na podstawie decyzji, o której mowa w § 8 ust. 1 

Regulaminu.  

2. Kwalifikację do Programu student otrzymuje każdorazowo na okres nie dłuższy niż rok 

akademicki, nie krótszy niż semestr. 

3. Zgodnie z § 8 ust. 3. Regulaminu dziekan wskazuje opiekuna studenta spośród nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w wydziale. 

4. Opiekun ustala tryb i terminy realizacji zajęć przez studenta uczestniczącego w Programie. 

Realizacja zajęć przez studenta uczestniczącego w Programie może odbywać się w trybie 

indywidualnej organizacji studiów, zgodnie z § 7 Regulaminu. 

 

§ 4 

1. Student może zrezygnować z udziału w Programie począwszy od następnego semestru 

następującego po semestrze w którym nastąpiła kwalifikacja do Programu składając pisemny 

wniosek do dziekana. 

2. Student traci prawo do uczestnictwa w Programie jeżeli nie wypełni w terminie obowiązków 

wynikających z zatwierdzonej przez dziekana organizacji. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 5 

1. Każdy uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UMCS. 

2. Każdy uczestnik Programu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach 

informacyjno-promocyjnych UMCS. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 

 

        R E K T O R  

 

 

 

      prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


