
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Biologii i Biotechnologii 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 
 

Procedura: Rekrutacja na studia 
na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie 

 
 

Cel i przedmiot procedury:  

Przedmiotem procedury jest opis zasad i przebiegu procesu rekrutacji na studia prowadzone 

na Wydziale Biologii i Biotechnologii. 

Rekrutacja na Wydziale jest prowadzona na następujące kierunki studiów: 

 

I. Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie) 

1. kierunek Biologia 

 Specjalność: Biologa medyczna (wybór specjalności podczas procesu rekrutacji) 

 Specjalność: Bioanalityka (wybór specjalności podczas procesu rekrutacji) 

 Specjalność: Biochemia (wybór specjalności podczas IV semestru studiów) 

 Specjalność: Biologia eksperymentalna (wybór specjalności podczas IV semestru 

studiów) 

 Specjalność: Mikrobiologia (wybór specjalności podczas IV semestru studiów) 

 Specjalność: Medical Biology – analogiczna do specjalności Biologia medyczna 

ścieżka kształcenia w języku angielskim (wybór specjalności podczas procesu 

rekrutacji) 

2. kierunek Biotechnologia 

Brak wyodrębnionych specjalności  

 

II. Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie) 

1. kierunek Biologia 

 Specjalność: Biochemia (wybór specjalności podczas procesu rekrutacji) 

 Specjalność: Bioanaliyka (wybór specjalności podczas procesu rekrutacji) 

 Specjalność: Biologia eksperymentalna (wybór specjalności podczas procesu 

rekrutacji) 

 Specjalność: Mikrobiologia (wybór specjalności podczas procesu rekrutacji) 

2. kierunek Biotechnologia 
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 Specjalność: Biotechnologia ogólna (wybór specjalności podczas procesu rekrutacji) 

 Specjalność: Biotechnologia medyczna (wybór specjalności podczas procesu 

rekrutacji) 

 

Odpowiedzialność: 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji 

Biuro Rekrutacji 

Komisja ds. Rekrutacji Cudzoziemców 

Dziekan  

 

Sposób postępowania: 

Rekrutacja na studia 

1. Sposób postępowania podczas procesu rekrutacji na każdy kolejny rok akademicki 

określa Uchwała Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie 

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe. 

Uchwała jest przyjmowana z rocznym wyprzedzeniem przez Senat UMCS. Aktualna 

Uchwała wraz ze wszystkimi załącznikami jest publikowana wraz z niniejszą procedurą 

(Załącznik 1).  

2. Niniejsza procedura zawiera jedynie najważniejsze informacje dotyczące procesu 

rekrutacji. Szczegółowe i aktualne uregulowania są zawarte w Uchwale Senatu, o której 

mowa w punkcie pierwszym oraz w załącznikach do Uchwały. 

3. Szczegółowy harmonogram przebiegu rejestracji i rekrutacji kandydatów każdorazowo 

określa Uchwała, o której mowa w punkcie 1. 

4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów prowadzone na Wydziale 

Biologii i Biotechnologii określa Rektor na podstawie propozycji limitów 

przygotowanych przez dziekana Wydziału. Dla rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 

zostaną one określone do dnia 28 maja 2021 r.  

5. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 

świadectwo dojrzałości tzw. „stara matura” albo świadectwo dojrzałości  

i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  

o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).  

6. Zasady ubiegania się na studia: obywateli polskich, posiadających świadectwo 

ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, pod 

warunkiem,  
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że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem 

dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów Ustawy (w innym 

przypadku nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowej) oraz innych osób 

dysponujących dyplomem zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole 

ponadgimnazjalnej reguluje Uchwała przyjmowana z rocznym wyprzedzeniem w 

 stosunku do czasu rekrutacji. 

7. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja  

i wybór kierunku studiów w systemie internetowej rejestracji (SIR) i wniesienie opłaty 

rekrutacyjnej.  

8. Podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia na kierunkach 

Biologia i Biotechnologia stanowi jeden przedmiot maturalny do wyboru spośród 

następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. Z uwagi na 

eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie 

zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy. 

9. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Wyniki uzyskane z pisemnego 

egzaminu maturalnego „nowa matura” przeliczane są na punkty rekrutacyjne  

w następujący sposób: 

 1 punkt procentowy na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny; 

 1 punkt procentowy na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne. 

10. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają tytuł 

magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.  

11. Kwalifikacja absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych pierwszego stopnia 

kierunków biologia lub biotechnologia na studia drugiego stopnia odbywa się na 

podstawie konkursu średnich ocen ze studiów. Kandydaci na studia drugiego stopnia 

winni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego okresu studiów  

I stopnia (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), wystawione przez 

uczelnię, której kandydat jest absolwentem. W przypadku absolwentów specjalności 

nauczycielskich z biologią jako pierwszym przedmiotem, średnia ze studiów powinna 

być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. 

Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. 

12. Kwalifikacja na studia drugiego stopnia absolwentów uniwersyteckich studiów 

wyższych pierwszego stopnia, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia/uczenia się 

określonych uchwałami Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunków Biologia lub 

Biotechnologia, odbywa się na podstawie konkursu średnich z: wyników testu 

kompetencyjnego z biologii (dla kierunku biologia) lub biotechnologii (dla kierunku 

biotechnologia) w zakresie studiów I stopnia oraz ocen ze studiów. Kandydaci na studia 

II stopnia winni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego 
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okresu studiów I stopnia (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), 

wystawione przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.  

W przypadku absolwentów specjalności nauczycielskich z biologią jako pierwszym 

przedmiotem średnia ze studiów powinna być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku 

pedagogiczno-dydaktycznego. Test składa się z 30 pytań z zakresu podstawowych 

przedmiotów i trwa 2 godziny. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. 

Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według 

skali: 

 

Liczba 
punktów 

15  
i poniżej 

16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 z testu kompetencyjnego nie będą dopuszczone do 

dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy 

postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów 

mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu 

dokumentów. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali 

ocen. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest 

dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy. 

13. Dziekan Wydziału przedkłada do akceptacji Rektora terminy, miejsce i godziny rozmów 

kwalifikacyjnych i testów egzaminacyjnych na studia drugiego stopnia oraz terminy, 

miejsce i godziny przyjmowania dokumentów na studia pierwszego i studia drugiego 

stopnia. Dla rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostaną one przedłożone do dnia 

28 lutego 2021 r.  

14. Kwestię uprawnień laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów 

międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Na kierunki Biologia  

i Biotechnologia bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są finaliści i laureaci 

Olimpiad: Biologicznej, Chemicznej i Wiedzy Ekologicznej oraz laureaci Ogólnopolskiego 

Konkursu Biochemicznego organizowanego przez Wydział Biologii i Biotechnologii 

UMCS. Aktualna treść Uchwały Senatu UMCS jest załączona do niniejszej procedury 

(Załącznik 2). 

15. Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji 

kandydatów. Osobiste konto kandydata w SIR oraz pisemne ogłoszenia udostępniane 

zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji  

o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Informacje tak przekazane 

uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania 
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administracyjnego. Przy zakładaniu konta w SIR, kandydat wyraża zgodę na powyższy 

sposób doręczania decyzji. 

16. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie określonym przez 

Dziekana Wydziału następujące dokumenty: 

 w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie - poświadczoną przez Uczelnię kopię dokumentu stanowiącego 

podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 

Ustawy, tj.: a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty lub; b) świadectwo dojrzałości i dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub; c) świadectwo 

dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 

przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty 

lub; d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej  

za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 

ust. 3 Ustawy o systemie oświaty lub; e) świadectwo i inny dokument lub dyplom,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty lub;  f) świadectwo lub 

dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający  

do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym 

uznawaniu wykształcenia lub; g) świadectwo lub inny dokument uznany  

za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów 

obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

 W przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów 

oraz kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które 

kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy 

absolwentów uczelni innych niż UMCS; 

 Ankietę osobową wygenerowaną przez kandydata z systemu SIR; 

 Jedno aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych. 

 

Procedury odwoławcze 

1. Podstawą odwołania do Rektora od decyzji właściwej komisji rekrutacyjnej lub od 
decyzji dziekana Wydziału – może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu 
rekrutacji na studia. 

2. Odwołania składa się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej lub  
za pośrednictwem Dziekana Wydziału, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
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3. Wniosek (w szczególności wniosek o przyjęcie na zwolnione/wolne miejsca) do Rektora 
kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną. 

4. Odwołania podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika ds. rekrutacji. 

5. Decyzje podjęte przez Rektora są ostateczne. 

 
Załączniki 

Załącznik 1 – Uchwała Nr XXIV–38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie z dnia 29.06.2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia  
i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022. 

Załącznik 2 – Uchwała Nr XXIV–22.22/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 
19.12.2018 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia 
centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, przy ubieganiu 
się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 
 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1668. z późn. zm.) 

Uchwała Nr XXIV–38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 
29.06.2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  
na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022. 

Uchwała Nr XXIV–22.22/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 19.12.2018 r.  
w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego 
oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie 
na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r. – Uchwała nr XXIV – 

30.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 

r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 
 
 
Historia zmian: 
25.01.2021 (Aktualizacja na posiedzeniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii 

UMCS) 
17.02.2020 (Uchwała Nr 3/2020 Kolegium Dziekańskiego Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS) 
07.05.2014 (Uchwała Nr 10/2014/dydaktyka Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS) 

 


