
 

#3 odc. Oferta kształcenia 

 

Maciej Cieciora [MC]: Po studencku ZUSS UMCS. Dzień dobry wszystkim tym, którzy nas 

dziś słuchają. Tematem tego odcinka będzie oferta kształcenia, którą uczelnia przygotowała 

dla kandydatów na nowy rok akademicki. O niej porozmawiam z osobą, która niejedną taką 

kampanię ma już za sobą. Moim gościem jest dyrektor Centrum Promocji UMCS dr Marcin 

Gołębiowski. 

Marcin Gołębiowski [MG]: Dzień dobry, cześć Maćku. Bardzo mi miło że mam 

przyjemność gościć w Twoim podcaście. 

[MC]: Panie Dyrektorze jesteśmy w czasie kiedy matury dobiegają ku końcowi. Przed 

maturzystami teraz czas odpoczynku ale będzie on niewątpliwie przepleciony stresem 

związanym z wynikami matur, a kolejną rekrutacją na studia. Jak zatem w tym roku wygląda 

rekrutacja na naszej uczelni na studia pierwszego stopnia 

[MG]: W tym roku rekrutacja rozpoczęła się tak, jak w latach poprzednich. Już pierwszego 

kwietnia uruchomiliśmy nasz system rejestracji internetowej i poprzez ten system pierwsze 

osoby, pierwsi kandydaci mogą się zarejestrować i wybrać swój wymarzony kierunek 

studiów. Taka możliwość będzie dla studentów dostępna do 9 lipca, gdyż tego dnia 

zamykamy nasz system internetowej rejestracji i później już zostanie tylko oczekiwanie na 

wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Warto tutaj wspomnieć, że przy niektórych 

kierunkach studiów zamknięcie systemu nastąpi troszeczkę wcześniej, a mianowicie 30 

czerwca. Mówimy tutaj o tych kierunkach, gdzie jest przeprowadzony taki egzamin wstępny, 



bądź rozmowy kwalifikacyjne, więc należy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową i 

sprawdzać sobie terminarz na poszczególne kierunki studiów. 

[MC]: A co w przypadku, gdy kandydat ma problem z internetowym rekrutacją na studia? 

Gdzie może szukać takiej pomocy? 

[MG]: Takim pierwszym źródłem informacji, tak jak tutaj wspomniałem, jest nasza strona 

internetowa. Natomiast, mimo wszelkich obostrzeń związanych z pandemią, nasze Biuro 

Rekrutacji pracuje non stop zarówno w formule stacjonarnej, czyli można przyjść odwiedzić 

nasze Biuro i porozmawiać z naszymi pracownikami. Można również skontaktować się z 

pracownikami telefonicznie, jak również wykorzystać dosyć popularne medium wśród 

naszych kandydatów poprzez nasze social media, zarówno poprzez oficjalny profil 

Facebook’owy naszego Uniwersytetu jak również przez Instagram. Więc rzeczywiście 

wszelkie formy kontaktu z wykorzystaniem różnych narzędzi internetowych są dostępne. 

[MC]: UMCS jest największą publiczną uczelnią we wschodniej Polsce. Co w takim razie ma 

do zaoferowania swoim przyszłym studentom? Jakie kierunki na nich czekają, a które z nich 

cieszą się największym zainteresowaniem obecnie i skąd mogą czerpać wiedzę o nich? 

[MG]: Nie sposób tutaj wymienić wszystkich kierunków studiów, bo nasza oferta jest bardzo 

bogata, dlatego, że nie tylko jesteśmy największą uczelnią we wschodniej Polsce ale również 

tzw. uczelnią kompletną, która kształci wielodyscyplinowo na ponad 80 kierunkach studiów. 

Są to kierunki od Wydziału Artystycznego, poprzez takie wydziały eksperymentalne, jak 

Wydział Biologii Biotechnologii, Wydział Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki, czy 

również wydziały które kształcą głównie w zakresie nauk społecznych – Wydział 

Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydziału Politologii i Dziennikarstwa czy 

dodatkowo Wydział Humanistyczny i Filozofii i Socjologii. Natomiast nasza oferta 

edukacyjna co roku ulega delikatnej zmianie, dostosowując nasze programy studiów do 

aktualnych wymagań rynku pracy. Co roku oferujemy pewne nowości i oczywiście w tym 

roku również siedem nowych kierunków, które miejmy nadzieję spotkają się z jak 

największym zainteresowaniem ze strony kandydatów. Warto tylko wspomnieć, że w zeszłym 

roku pewna nowość pojawiła się w naszej ofercie a mianowicie Kryminologia – przyciągnęła 

bardzo dużo kandydatów, prawie 40 osób na jedno miejsce, więc rzeczywiście widzimy, że ta 

oferta, którą co roku proponujemy, spotyka się z zainteresowaniem. 

[MC]: A gdzie przyszli kandydaci mogą przeczytać o tym, jak wyglądają programy 

nauczania oraz co będzie na danym kierunku? 



[MG]: W pierwszej kolejności odsyłam na stronę naszego Uniwersytetu – tam państwo mogą 

się zapoznać z wszelkimi szczegółami dotyczącymi, nie tylko oferty kształcenia, ale również 

zasad kształcenia, czy również poznać, jak funkcjonuje nasz Uniwersytet, dostępna baza 

dydaktyczna, sportowa, czy też artystyczna i świetnie funkcjonujące miejsca jak np. Radio 

Centrum. 

[MC]: Panie dyrektorze, odpowiada pan za promocję uczelni, w związku z tym wskazanie 

argumentów za tym, aby studiować właśnie na UMCS w Lublinie nie powinno być 

trudnością. 

[MG]: Jest to wybór jak najbardziej oczywisty, z tego względu, że uniwersytet to przede 

wszystkim świetni naukowcy i studenci, miejsce rozwoju, nie tylko naukowego ale 

sportowego, czy tego artystycznego, ale również miasto Lublin – typowe jedno z 

największych miast akademickich w Polsce z szeroko ofertą skierowaną do studentów. Naszą 

domeną jest również taka różnorodność – zarówno oferty dydaktycznej ale także ta związana 

z wielokulturowości, o czym na pewno każdy z państwa, który przyjedzie na uniwersytet, 

bardzo szybko się przekona. 

[MC]: W jaki sposób, oprócz tego aspektu naukowego, studenci mogą rozwijać się na 

UMCS-ie? Mam na myśli tutaj m.in. koła naukowe. 

[MG]: Każdy student już od pierwszego roku studiów może rozwijać swoje kompetencje i 

umiejętności w ramach funkcjonujących kół naukowych, to jest ponad 80 różnych kół 

naukowych na każdym wydziale. Są również takie organizacje uczelniane, które funkcjonują 

nie tylko na wydziałach ale również wychodzą niejako poza mury poszczególnych wydziałów 

– mówię tu niejako o Samorządzie Studentów, różnych organizacjach typu ESN, a więc ta 

oferta jest bardzo ciekawa. Dodatkowo mamy Akademicki Związek Sportowy i ponad 30 

sekcji sportowych, akademickich, czyli każdy ze studentów może w takiej rekreacyjnej, bądź 

nawet półprofesjonalnej formie, rozwijać swoje umiejętności sportowe. Jest też sport 

wyczynowy ale tutaj już liczymy na studentów, którzy mają pewne osiągnięcia sportowe i 

chcą po prostu reprezentować barwy Uniwersytetu na różnych mistrzostwach sportowych 

[MC]: Wspomniał Pan o Samorządzie Studentów. Organizacja w moim mniemaniu ważna 

dla społeczności akademickiej. A czy student powinien się nią zainteresować? Pytam w 

kontekście Pana doświadczenia, ponieważ jest Pan byłym studenckim samorządowcem. 



[MG]: Zgadza się. Ja w samorządzie spędziłem praktycznie wszystkie swoje lata studenckie i 

uważam, że była to jedna z najważniejszych przygód, jaką miałem przyjemność odbyć. 

Uważam, że łączenie działalności takiej naukowej, czy życia studenckiego z działalnością 

społeczną, organizacyjną, jest świetną praktyką, którą student może bezpłatnie zrealizować, 

organizując wiele przedsięwzięć, nie tylko takich typowo studenckich typu Kozienalia ale 

bardzo dużo ciekawych wydarzeń naukowych czy również poprzez udział w różnych 

gremiach. Na poziomie ogólnopolskim mówię o działalności, czy to Forum Uniwersytetów 

Polskich, czy też Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, a część studentów również 

może się rozwijać i działać na rzecz jakości kształcenia w takich organach jak Polska Komisja 

Akredytacyjna. Uważam więc, że ten okres studencki w połączeniu z działalnością w 

samorządzie jest takim przepisem na sukces. 

[MC]: I już tak na koniec ostatnie pytanie – co poradziłby Pan młodym ludziom, którzy 

wchodzą w świat studiowania? 

[MG]: W pierwszej kolejności życzyłbym otwartości na poznawanie nowych osób, na 

zawiązanie przyjaźni i nie tylko po to, żeby być odważnym, żeby korzystać z oferty 

wyjazdowej w ramach Erasmusa, żeby korzystać z oferty wyjazdowej w ramach programu 

Most, żeby doświadczać i próbować, bo to jest ten okres, kiedy państwo mogą jeszcze przed 

wejściem w taką dorosłość związaną z karierą zawodową spróbować i zobaczyć, co się po 

prostu Państwu podoba. Jest to najlepszy okres w życiu każdego człowieka na dokonanie 

takiego rozwoju. 

[MC]: I na tym zakończymy naszą rozmowę. Moim gościem był dr Marcin Gołębiowski, 

dyrektor Centrum Promocji UMCS.  

[MG]: Dziękuję. 

 


