
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 78/2021 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
 

w sprawie przypisania kierunków studiów do nowo powstałych wydziałów:  

Historii i Archeologii oraz Filologicznego  

 
 

 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),  za rząd za  s i ę :  
 

§ 1 

W związku z podziałem z dniem 1 września 2021 r. Wydziału Humanistycznego  

na Wydział Historii i Archeologii oraz na Wydział Filologiczny, zgodnie z Zarządzeniem  

Nr 51/2021 Rektora UMCS z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przekształcenia Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz wynikających z tego zmian  

w Zarządzeniu Nr 50/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UMCS  

w Lublinie, przypisuje się kierunki studiów dotychczas prowadzone na Wydziale 

Humanistycznym do nowych wydziałów, tj.: 

 

I. Wydział Historii i Archeologii: 

1. studia I i II stopnia:  

1) archeologia, studia stacjonarne I stopnia; 

2) archeologia, studia stacjonarne II stopnia; 

3) archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia 

stacjonarne I stopnia; 

4) archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, studia 

stacjonarne II stopnia; 

5) historia, studia stacjonarne I stopnia; 

6) historia, studia stacjonarne II stopnia; 

7) turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia. 

2. studia III stopnia: 

1) historia, studia stacjonarne. 

3. studia podyplomowe: 

1) archiwistyka; 

2) Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli. 



 

II. Wydział Filologiczny: 

1. studia I i II stopnia: 

1) anglistyka, studia stacjonarne I stopnia; 

2) anglistyka, studia stacjonarne II stopnia; 

3) architektura informacji, studia stacjonarne I stopnia; 

4) architektura informacji, studia stacjonarne II stopnia; 

5) e-edytorstwo i techniki redakcyjne, studia stacjonarne I stopnia; 

6) filologia polska, studia stacjonarne I stopnia; 

7) filologia polska, studia stacjonarne II stopnia; 

8) germanistyka, studia stacjonarne I stopnia; 

9) germanistyka, studia stacjonarne II stopnia; 

10) hispanistyka, studia stacjonarne I stopnia; 

11) hispanistyka, studia stacjonarne II stopnia; 

12) iberystyka, studia stacjonarne I stopnia; 

13) Intercultural communication in education and the workplace (Komunikacja 

międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy), studia stacjonarne II stopnia; 

14) italianistyka, studia stacjonarne I stopnia; 

15) kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia; 

16) kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia; 

17) lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia; 

18) lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia; 

19) logopedia z audiologią, studia stacjonarne I stopnia; 

20) logopedia z audiologią, studia stacjonarne II stopnia; 

21) polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, studia stacjonarne I stopnia; 

22) portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie, studia stacjonarne I stopnia 

23) portugalistyka, studia stacjonarne II stopnia; 

24) romanistyka, studia stacjonarne I stopnia; 

25) romanistyka, studia stacjonarne II stopnia; 

26) rusycystyka, studia stacjonarne I stopnia; 

27) rusycystyka, studia stacjonarne II stopnia; 

28) technologie cyfrowe w animacji kultury, studia stacjonarne I stopnia; 

29) technologie cyfrowe w animacji kultury, studia stacjonarne II stopnia; 

30) ukrainistyka, studia stacjonarne I stopnia; 

31) ukrainistyka, studia stacjonarne II stopnia. 

 

2. studia III stopnia: 

1) Językoznawstwo i literaturoznawstwo dla magistrów neofilologii (neofilologie), 

studia stacjonarne III stopnia; 

2) Doctoral studies in Literature and Linguistics (Językoznawstwo  

i literaturoznawstwo w języku angielskim), studia stacjonarne III stopnia; 

3) Językoznawstwo i literaturoznawstwo dla magistrów filologii polskiej (filologia 

polska), studia stacjonarne III stopnia; 

4) kulturoznawstwo, studia stacjonarne III stopnia 

 

3. studia podyplomowe: 

1) architektura książki - projektowanie i edycja; 

2) edukacja muzealna; 

3) humanistyczne dla cudzoziemców; 

4) informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C; 



5) języki skandynawskie dla rynku pracy; 

6) logopedia, studia czterosemestralne; 

7) muzealnictwo; 

8) neurologopedia; 

9) nowe technologie dla kultury i administracji; 

10) surdologopedia; 

11) prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych; 

12) tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne; 

13) tłumaczenia ustne; 

14) tworzenie kolekcji cyfrowych; 

15) tłumaczenie audiowizualne. 

 

   

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 
 

 

         R E K T O R 
 
 

 

 
 

 

    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


