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Załącznik nr 4 

Rekrutacja na kierunki studiów  
prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii  

UMCS w Lublinie 

§ 1 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja na studia prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii odbywa się zgodnie 
z Uchwałą Senatu UMCS w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 
rekrutacji na studia wyższe, jak również Zarządzeniami Rektora UMCS, 
w szczególności określającymi zakres i podział zadań związanych z rekrutacją oraz 
harmonogram rekrutacji w danym roku akademickim, oraz z innymi Zarządzeniami  
dotyczącymi rekrutacji.  

2. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia na Wydziale Filozofii 
i Socjologii są określone w Uchwale Senatu UMCS. Podstawą Zarządzenia Rektora w 
sprawie limitów przyjęć jest propozycja sformułowana przez Dziekana Wydziału. 

3. Sposób przyjmowania dokumentów na studia I i II stopnia określa Dziekan Wydziału 
i przedkłada do akceptacji właściwemu Prorektorowi. 

4. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia prowadzone na 
Wydziale Filozofii i Socjologii przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 
Komisja jest powoływana przez Dziekana WFiS, w składzie i terminie ustalonym w 
Zarządzeniu Rektora UMCS. Zadania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej są określone 
w Zarządzeniu Rektora UMCS.  Dziekan WFiS ustala szczegółowe  obowiązki 
członków Komisji Rekrutacyjnej w danym roku akademickim. 

5. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w oparciu o przepisy określone 
w Regulaminie studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

6. Szczegółowe zasady i warunki rekrutacji na studia I i II stopnia na Wydziale Filozofii 
i Socjologii w danym roku akademickim są określone w odpowiedniej uchwale Senatu 
UMCS w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia rekrutacji na studia 
wyższe. W tej uchwale są również określone  warunki przyjmowania na studia 
cudzoziemców  (w załączniku Zasady Przyjmowania Cudzoziemców na Studia w 
UMCS w Lublinie). 

7. Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad przy ubieganiu się 
o przyjęcie na I rok studiów określa obowiązująca Uchwała Senatu UMCS w sprawie 
uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.   
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8. Po zakwalifikowaniu na studia kandydat jest zobowiązany do złożenia wymaganego 
kompletu dokumentów. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Wykaz wymaganych dokumentów jest 
określany odpowiednią uchwałą Senatu UMCS.  

§ 2 
Sposób informowania o zasadach rekrutacji 

Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej WFiS oraz zasad rekrutacji 
na poszczególne kierunki studiów są upowszechniane w następujący sposób: 

• na stronie internetowej Uniwersytetu w systemie internetowej rejestracji 
kandydatów IRK: www.irk.umcs.lublin.pl/ 

• na stronie internetowej WFiS: www.umcs.pl/pl/dla-kandydatow,2622.htm 
• w mediach społecznościowych: facebook (wfis.umcs) 
• w ulotkach reklamowych i plakatach   
• podczas spotkań promocyjnych organizowanych w szkołach  

§ 3 
Monitoring i ocena procesu rekrutacyjnego 

1. Po zakończeniu rekrutacji Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej składa 
Prodziekanowi ds. Studenckich pisemne sprawozdanie z przebiegu rekrutacji. 

2. Prodziekan ds. Studenckich przedstawia to sprawozdanie na posiedzeniu 
Wydziałowego Zespoły ds. Jakości Kształcenia.  

3. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przeprowadza analizę przebiegu rekrutacji 
i przedstawia ją Dziekanowi,  Kolegium Dziekańskiemu oraz Zespołom programowym 
celem wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć lub błędów oraz pełniejszego 
dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań kandydatów.  

§ 4 
Odpowiedzialność 

Na poziomie Wydziału Filozofii i Socjologii  odpowiedzialni  za właściwe funkcjonowanie 
procesu rekrutacji na Wydziale są: Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich; Kolegium 
Dziekańskie; Przewodniczący i Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Zespoły 
programowe prowadzonych na Wydziale kierunków studiów; Kierownicy studiów 
podyplomowych;  asystent dziekana i pracownicy administracji wydziałowej realizujący 
zadania związane z procesem rekrutacji; przedstawiciele studentów pracujący w Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej. 

Podstawy prawne: 

• Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r, ( Dz.U. 
2018) 
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• Regulamin Studiów, Uchwała Nr 26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

• Uchwała Nr XXIV – 28.37/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 

• ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

• w Lublinie z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2020 Rektora 
UMCS w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji na I rok studiów w roku 
akademickim 2020/2021 

• ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

• w Lublinie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie bezpiecznego obiegu dokumentów 
rekrutacyjnych w rekrutacji prowadzonej na I rok studiów w roku akademickim 
2020/2021 

• ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie z dnia1 października 2019 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów 
dokształcających 
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