
  

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 6.18/21 
 

Senatu  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 
 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV- 38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, 

trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe  

na rok akademicki 2021/2022 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce               

(t.j. Dz. U. 2021, poz. 478) w związku z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 159),  

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił wprowadzić w Uchwale 

Nr XXIV-38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 

czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022, następujące zmiany:  

 

§ 1 

1) występujące w treści uchwały, we wszystkich odmianach, wyrazy „system internetowej 

rejestracji” zastępuje się wyrazami „system obsługi rekrutacji” we właściwej odmianie, 

zaś skrót „SIR” zastępuje się skrótem „SOR”; 

2) w § 1: 

a) w ust. 2: 

 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w terminie do 31 marca 2021 r.:”, 

 w pkt. 1 w literze b) datę „25 lutego 2022 r.” zastępuje się datą „27 lutego 2022 r.”, 

b) w ust. 3 datę „28 lutego 2021 r.” zastępuje się datą „16 kwietnia 2021 r.”; 

3) w § 5 w ust. 7 zd. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Kandydat sprawdza swoje wyniki z postępowania kwalifikacyjnego w systemie obsługi 

rekrutacji.” ; 

4) w § 7 dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu: 



”8. Tryb składania dokumentów, o którym mowa w ust. 1 powinien zapewniać 

bezpieczeństwo w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi związane z zagrożeniem 

epidemicznym. 

9. W pracach komisji rekrutacyjnych obejmujących wyłączne czynności przyjmowania 

dokumentów od kandydatów mogą uczestniczyć osoby wyznaczone przez 

Pełnomocnika ds. rekrutacji za zgodą prorektora właściwego ds. rekrutacji.  

10. O wyznaczeniu osób, o których mowa w ust. 9 Pełnomocnik ds. rekrutacji informuje 

właściwego dziekana i przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej.  

11. Przepisy § 8 ust. 9-10 stosuje się odpowiednio.”; 

5) w § 8 : 

a) w ust. 2. skreśla się zdanie „Komisję ds. rekrutacji cudzoziemców powołuje 

Rektor.”; 

b) w ust. 3: 

 w pkt. 3 wyraz „pięć” zastępuje się wyrazem „dwóch”,  

 w pkt. 4  skreśla się wyrazy „lub Rektora w przypadku komisji ds. rekrutacji 

cudzoziemców”, 

c) w ust. 7: 

 w zd. 1 skreśla się wyrazy „, komisji ds. rekrutacji cudzoziemców od 1 kwietnia 

2021 r. do 4 października 2021 r.”,  

 w zd. 2  datę „25 lutego 2022 r.” zastępuje się datą „27 lutego 2022 r.”, 

d) dodaje się ust. 9 i 10 w  brzmieniu: 

„9. Komisje rekrutacyjne, o których mowa w ust. 7 powoływane są w terminie do  

16 kwietnia 2021 r. Po powołaniu komisji dziekan wydziału niezwłocznie 

przekazuje informacje o osobach wchodzących w jej skład Pełnomocnikowi  

ds. rekrutacji wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi obejmującymi email 

 i telefon kontaktowy. Zmiana w składzie komisji po powołaniu może nastąpić 

tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji prorektora 

właściwego ds. rekrutacji. 

10. Na podstawie informacji o składzie osobowym komisji, o którym mowa w ust. 9, 

Pełnomocnik ds. rekrutacji określi uprawnienia tych osób w zakresie dostępu do 

danych zawartych w SOR.”; 

6) w § 9 w ust. 6 wyrazy „§ 7 ust. 6” i  zastępuje się wyrazami „§ 7 ust. 7”; 

7) w  § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dodatkowa rekrutacja, o której mowa w ust.1, może być przeprowadzona tylko raz  

w okresie danego rodzaju rekrutacji tj. rekrutacji na semestr zimowy i rekrutacji 

na semestr letni.”; 

8)  w załączniku nr 1 na Wydziale:  

1) Humanistycznym na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnie kończące 

się uzyskaniem tytuł zawodowego licencjata)  na kierunku: germanistyka  wyrazy: 

„- język niemiecki – waga 1 

- inny język obcy + certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie A2 lub 

wyższym – waga 1.” 

zastępuje się wyrazami: „ język obcy nowożytny -waga 1”, 

2) Pedagogiki i Psychologii: 

 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich (5-letnie kończące się 

uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) na kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna usunąć wyrazy „- sprawdzian praktyczny 



obejmujący: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy 

słuchu muzycznego.”, 

 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem 

tytułu zawodowego magistra) na  kierunku: pedagogika zdanie drugie 

 i trzecie otrzymują brzmienie: „O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, 

którzy ukończyli studia wyższe - absolwenci z dyplomem 

licencjata  kierunków pedagogicznych, realizowanych zgodnie ze 

standardami kształcenia nauczycieli.  Absolwenci kierunku pedagogika studia 

II stopnia uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.”, 

 na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem 

tytułu magistra) prowadzone w języku angielskim skreśla się wyrazy: 

”EDUKACJA I TERAPIA ((Education and Therapy) O przyjęcie mogą 

ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane  

w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.  

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunków 

związanych z edukacją i pedagogiką. Program studiów na kierunku Edukacja 

i terapia jest adresowany do kandydatów posiadających dyplom licencjata 

lub inny równoważny oraz poziom B2 znajomości języka angielskiego. 

Decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu formalnych kryteriów, jakie 

mają spełniać kandydaci. Aby zostać przyjętym na studia na kierunku 

Edukacja i terapia kandydaci obcokrajowcy muszą być rezydentami kraju 

anglojęzycznego lub posiadać dokument potwierdzający znajomość języka 

angielskiego. Kandydaci Polacy powinni posiadać dokument potwierdzający 

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. W przypadku, 

gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego biegłość językową na 

poziomie minimum B2 – zostanie przeprowadzona przez Zespół  

ds. Potwierdzania Biegłości Językowej dla kandydatów na studia 

anglojęzyczne na UMCS rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca poziom 

biegłości językowej kandydata.”, 

 na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich (5-letnie kończące się 

uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) na kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna skreśla się wyrazy: „- sprawdzian praktyczny 

obejmujący: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy 

słuchu muzycznego.”, 

 na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (2-letnie kończące się 

uzyskaniem tytułu zawodowego magistra) na  kierunku: pedagogika dodaje 

się wyrazy: „Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen 

(liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.   

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe - 

absolwenci z dyplomem licencjata  kierunków pedagogicznych, 

realizowanych zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.  Absolwenci 

kierunku pedagogika studia II stopnia uzyskują kwalifikacje do wykonywania 

zawodu nauczyciela.”. 

 



9) w załączniku nr 2 skreśla się § 6. 

 

 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                      Przewodniczący Senatu UMCS 

                          REKTOR 

 

 

 

 

                          prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  

 


