
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 9.51/21 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zakresu i  formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie  

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii, 

kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach:  

europeistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, filozofia – studia stacjonarne 

pierwszego i  drugiego stopnia, kognitywistyka – studia stacjonarne pierwszego i 

drugiego stopnia, kreatywność społeczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, 

socjologia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, zarządzanie w politykach 

publicznych – studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 

Na podstawie § 34 ust. 6 oraz § 45 regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu 

studiów, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej postanawia: 

 

§ 1 

1. Zakres egzaminu dyplomowego dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii kończących 

studia w roku akademickim 2021/2022 na n/w kierunkach:  

1) europeistyka, specjalność zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna – studia 

stacjonarne  pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 1; 

2) europeistyka, specjalność: mobilność społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia –

stanowi załącznik nr 2; 

3) filozofia, specjalność: filozofia teoretyczna– studia stacjonarne pierwszego stopnia- 

stanowi załącznik nr 3; 

4) filozofia – studia stacjonarne drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 4; 

5) kognitywistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 5; 

6) kognitywistyka – studia stacjonarne drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 6; 

7) kreatywność społeczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 7; 

8) socjologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia – stanowi załącznik nr 8; 

9) socjologia – studia stacjonarne drugiego stopnia – stanowi załącznik nr 9; 

10) zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne pierwszego stopnia – stanowi 

załącznik nr 10. 



 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych studenta z zakresu studiowanego kierunku 

 i specjalności oraz problematyki związanej z przygotowaną przez niego pracą dyplomową.  

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana 

wydziału.  

4. Na egzaminie dyplomowym studentowi zadawane są przynajmniej trzy pytania, z których 

dwa powinny pochodzić z listy pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku 

studiów. Pozostałe pytania powinny dotyczyć pracy dyplomowej.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 

                                                                    

                                Przewodniczący Senatu UMCS 

                                REKTOR 

 

 

 

 

 

                                                                    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


