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UCHWAŁA Nr 7-2019 

Kolegium dziekańskiego Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie 

z dnia 10.12.2019 
 

w sprawie zasad rekrutacji na studia  

na Wydziale Artystycznym 

 

 

1. System rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale Artystycznym regulowany jest następującymi 

aktami prawnymi: 

 Uchwałą Senatu UMCS w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, 

pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, uchwalaną z rocznym wyprzedzeniem. 

 Ustawą z dnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

2. Podstawą Uchwały Senatu UMCS w sprawie warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów jest wniosek 

Kolegium dziekańskiego Wydziału Artystycznego opracowany w oparciu o analizę dotyczącą: 

      - wyników rekrutacji w roku poprzednim, 
      - możliwości kadrowych i lokalowych, 
      - zapotrzebowania rynku pracy,  
 
wykonaną przez Zespoły Programowe dla poszczególnych kierunków. 

3. Rektor UMCS określa w trybie Zarządzeń: 

a) limity przyjęć na poszczególne kierunki, stopnie i formy studiów, na podstawie wniosku Rady Wydziału; 

b) zakres i podział zadań związanych z rekrutacją; 

c) harmonogram przebiegu rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia; 

d) wysokość opłaty rekrutacyjnej. 

 

4. Uchwała Senatu UMCS w sprawie warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów określa ogólne zasady 

dotyczące rekrutacji na studia, obowiązujące wszystkich kandydatów na studia w UMCS (z 

uwzględnieniem cudzoziemców). 

5. Zasady dotyczące postępowania kwalifikacyjnego w każdym roku akademickim, zawierają załączniki do 

Uchwały Senatu UMCS, opracowane w oparciu o szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki artystyczne, 

zatwierdzone przez Kolegium dziekańskie Wydziału Artystycznego. Zmiany w szczegółowych warunkach 

postępowania kwalifikacyjnego mogą być wprowadzane po zaopiniowaniu przez Zespół Programowy dla 
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kierunku i Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Każdorazowo zatwierdzane są przez Kolegium 

dziekańskie Wydziału w terminach umożliwiających wprowadzenie zmian do Uchwały Senatu UMCS w 

sprawie zasad przyjęć na I rok studiów. 

6. Podstawę kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunkach 

artystycznych stanowią egzaminy praktyczne sprawdzające predyspozycje i podstawowe umiejętności 

konieczne do podjęcia studiów. 

7. Podstawę kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunkach artystycznych stanowi ukończenie 

studiów co najmniej licencjackich w dyscyplinie artystycznej zgodnej z kierunkiem z rekrutacji oraz 

złożenie wymaganej dokumentacji, w tym np. portfolio artystycznego. Mogą zostać ogłoszone dodatkowe 

wymagania, np. rozmowa kwalifikacyjna. 

8. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach plastycznych oraz na kierunkach 

muzycznych są corocznie aktualizowane i publikowane są na stronach internetowych wydziału, w 

informatorach o studiach, podawane są przy internetowej rejestracji kandydatów. 

 

 

 

 


