
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE

Dajemy wybór



Dlaczego warto studiować na UMCS?

 Największa uczelnia we wschodniej Polsce

 11 Wydziałów w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy w 
Puławach

 Blisko 80 kierunków studiów

 Ponad 250 specjalności

 Prawie 150 kół naukowych oraz organizacji studenckich 
i doktoranckich

 Atrakcyjne systemy stypendialne 

 Nowoczesna baza dydaktyczna

 Miasteczko Akademickie w centrum Lublina       



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

UMCS w liczbach



Oferta kształcenia 2020/2021



Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

Grafika

Grafika
studia prowadzone w języku angielskim

Jazz i muzyka estradowa

Malarstwo

Wydział

Artystyczny



Biologia

Specjalności:

 bioanalityka (od I semestru studiów)

 biochemia

 biologia eksperymentalna

 biologia medyczna (od I semestru studiów)

 Mikrobiologia

Biologia

studia prowadzone w języku angielskim

Biotechnologia

Wydział

Biologii i Biotechnologii



Chemia

Specjalności:

 analityka chemiczna

 chemia kryminalistyczna

 chemia podstawowa i stosowana

 chemia środków bioaktywnych 

i kosmetyków

 chemia w renowacji rzeźbiarskiej 
i architektonicznej

Chemia

studia prowadzone w języku angielskim

Wydział

Chemii



Analityka gospodarcza

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Logistyka

Zarządzanie

Business Analytics   NOWOŚĆ!

studia prowadzone w języku angielskim

Wydział

Ekonomiczny



WYDZIAŁ

FOLOZOFII I SOCJOLOGII

Europeistyka

Filozofia

Kognitywistyka

Kreatywność społeczna

Socjologia
kierunek o profilu praktycznym

Zarządzanie w politykach 
publicznych
kierunek o profilu praktycznym

Wydział

Filozofii i Socjologii



Anglistyka

Filologia polska

Germanistyka

Hispanistyka

Portugalistyka
studia portugalsko-brazylijskie

Romanistyka

Rusycystyka

Ukrainistyka

Historia

Turystyka historyczna

Wydział

Humanistyczny



Archeologia

Architektura informacji

Archiwistyka i nowoczesne 
zarządzanie zapisami informacyjnymi

E-edytorstwo i techniki redakcyjne

Intercultural Communication in 
Education and the Workplace

studia prowadzone w języku angielskim

Kulturoznawstwo

Lingwistyka stosowana

Logopedia z audiologią

Polsko-niemieckie studia kulturowe 
i translatorskie  

Technologie cyfrowe w animacji 
kultury

Wydział

Humanistyczny



Matematyka

Matematyka w finansach

Nauczanie matematyki i informatyki 

Fizyka

Fizyka techniczna

Specjalności:

 fizyka medyczna

 nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

 fizyka komputerowa

Informatyka

Inżynieria nowoczesnych materiałów

kierunek prowadzony wspólnie z Wydz. 

Chemii

Wydział

Matematyki, Fizyki
i Informatyki



Geografia

Geoinformatyka
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydz. 

Matematyki, Fizyki i Informatyki

Gospodarka przestrzenna

Tourism Management
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydz. 

Filozofii i Socjologii oraz Wydz. Politologii i 

Dziennikarstwa

studia prowadzone w języku angielskim

Turystyka i rekreacja

Wydział

Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej



Animacja kultury

Edukacja i terapia 

studia prowadzone w języku angielskim

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna

Praca socjalna

Psychologia

Wydział

Pedagogiki i Psychologii



Administracja publiczna 

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna

International Relations
studia prowadzone w języku angielskim

Politologia

PR i zarządzanie informacją

Produkcja medialna

Społeczeństwo informacyjne
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydz. Matematyki, 
Fizyki i Informatyki

Stosunki międzynarodowe

Wydział

Politologii
i Dziennikarstwa



Prawno-administracyjny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawno-biznesowy

Prawno-menedżerski

Prawo

Kryminologia  NOWOŚĆ

Prawo międzynarodowe i prawo 
Unii Europejskiej  NOWOŚĆ

Wydział

Prawa i Administracji



Administracja publiczna

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

Fizjoterapia

Wychowanie fizyczne

Wydział

Zamiejscowy w Puławach



Aktywność
studencka



Radio Centrum 98,2 FM

Akademickie Centrum
Kultury UMCS „Chatka Żaka”

Telewizja Akademicka
TV UMCS



BRK oferuje wsparcie w formie:

 poradnictwa edukacyjnego, zawodowego
i psychologicznego

 szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje 
społeczne i zawodowe

 programów edukacyjnych w zakresie 
przedsiębiorczości

 pośrednictwa pracy, staży i praktyk

 organizacji praktyk poza tokiem studiów

 współpracy z pracodawcami 
i instytucjami rynku pracy

 spotkań z praktykami biznesu

Biuro Rozwoju
Kompetencji UMCS

www.brk.umcs.pl



Centrum  Nauczania i Certyfikacji 
Języków Obcych UMCS

www.jezyki.umcs.pl

CNiCJO UMCS 

 prowadzi lektoraty z siedmiu języków obcych:

 angielskiego
 niemieckiego
 rosyjskiego
 francuskiego
 hiszpańskiego
 włoskiego
 łacińskiego

 oferuje szeroką gamę egzaminów językowych

(TELC, TOLES, PTE, TOEIC, TFI, WiDaF, LCCI) z 
możliwością uzyskania międzynarodowych 
certyfikatów językowych

 organizuje kursy języka ogólnego 
i specjalistycznego



 W jego skład wchodzą: 

 studio telewizyjne

 zespół emisyjny radiowy

 pracownia komputerowa

 W ramach działalności Inkubatora:

 szkolenia telewizyjne, radiowe

 rejestracje DVD z koncertów, występów 
teatralnych oraz kabaretowych

 Telewizja Akademicka TV UMCS

 nabory do grupy medialnej

Inkubator
Medialno-Artystyczny UMCS



Kompleks budynków Centrum Kultury Fizycznej UMCS 
składa się z:

 3 hal sportowych 

 pływalni

 2 siłowni

 sali do fitnessu  

 sali do spinningu 

Obok kompleksu znajduje się wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem oraz 2 boiska do 
siatkówki plażowej.

Główne obszary działalności:

 prowadzenie zajęć dydaktycznych 
z wychowania fizycznego

 prowadzenie zajęć treningowych w ramach sekcji 
sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin

 prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej 
i leczniczej 

 prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych

 współpraca ze Szkołami Partnerskimi

Sport akademicki



AZS UMCS LUBLIN
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS w 
Lublinie, mający 70-letnią tradycję, zrzesza 1200 członków i 
50 trenerów w blisko 40 sekcjach uniwersyteckich, 11
sekcjach wyczynowych i 8 zespołach ligowych.

Największe osiągnięcia klubu w ostatnich latach:

 srebrny medal w klasyfikacji Uniwersytetów 
w Akademickich Mistrzostwach Polski w roku 
akademickim 2016/2017

 Puchar Polski w Koszykówce Kobiet

 Awans do Turnieju Final Eight EWBL

 Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski 

w Koszykówce Kobiet oraz Mężczyzn

 Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski

w Piłce Ręcznej Kobiet

 Drużynowe Mistrzostwo Polski w Pływaniu

 Występy w Igrzyskach Olimpijskich

Sport akademicki



ERASMUS+

Erasmus+ to flagowy program Unii Europejskiej. 

W ramach tego programu studenci mogą zrealizować 
część swojego programu studiów na uczelni w innym 
kraju biorącym udział
w programie, doskonaląc swoją wiedzę
w wybranej dziedzinie.

Kraje do których najczęściej wyjeżdżają nasi studenci:

 Hiszpania (Universidad de Granada)

 Francja (Université de Lorraine)

 Portugalia (Universidade do Algarve)

 Włochy (Università degli Studi di Roma)

 Niemcy (Technische Universität Dortmund)

 Bułgaria (Великотърновски университет)

 Czechy (Univerzita Karlova)



MOST

MOST to program mobilności studentów

i doktorantów, umożliwiający studiowanie 

przez semestr lub cały rok akademicki na 

jednym z dwudziestu polskich 

Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny 

od trybu studiów.

Więcej informacji na stronie:

most.amu.edu.pl

MOST daje możliwość:

 realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

 wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem zajęć 

dydaktycznych;

 nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, 

pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

 korzystania z księgozbioru innej uczelni;

 prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, 

czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z 

przedmiotem analiz;

 nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego 

wydziału, instytutu, katedry;



 Stypendium socjalne

 Bezpłatny transport

 Pomoc asystenta

 Wypożyczalnia sprzętu

 Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

 Aktywność sportowa

 Poradnictwo zawodowe i edukacyjne

 Poradnictwo psychologiczne

 Poradnictwo prawne

 Szkolenia

 Wyjazdy szkoleniowe

 Wyjazd adaptacyjny

 Wakacyjny obóz językowy

Wsparcie dla 
studentów 
niepełnosprawnych



 Drzwi Otwarte (marzec 2020)

 Targi edukacyjne i spotkania w szkołach

 Współpraca ze szkołami partnerskimi

 Noc Biologów (styczeń 2020)

 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)

Spotkajmy się

Więcej informacji o wydarzeniach 
skierowanych do kandydatów na studia na 
stronie www.kandydat.umcs.pl



Rekrutacja

Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS i zarejestruj się:

www.kandydat.umcs.pl



Newsletter dla 
kandydatów na 
studia

Chcesz wiedzieć, co ciekawego 
dzieje się na UMCS?

Interesuje Cię udział w naszych 
najważniejszych wydarzeniach?

Zapisz się do newslettera!

www.hello.umcs.pl





Dowiedz się więcej

www.kandydat.umcs.pl

fb.com/umcslublin

@umcs_lublin

@UMCSLublin

youtube.com/UMCStube
www.umcs.pl


