
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 14.15/22 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

z dnia 23 lutego 2022 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXV – 9.27/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 

 i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022/2023 

  

§ 1 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie postanawia wprowadzić w Uchwale Nr XXV – 9.27/21 Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 

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

akademicki 2022/2023, następującą zmianę: 

 

1) w załączniku nr 1 na Wydziale Ekonomicznym:  

 

a) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu 

zawodowego licencjata) po kierunku: zarządzanie, dodać akapit: 
„ 

 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

-  język obcy nowożytny (współczynnik 1,0), 

-  jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia (współczynnik 1,0).”  

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

magistra) po kierunku: logistyka dodać akapit: 

       „ 

 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów 

wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego 

stopnia kierunku ukończonego na Wydziale Ekonomicznym UMCS, na który dokonują 

rejestracji, następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych tego wydziału, a w 

dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych z dziedzin nauk: społecznych 

(ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), ścisłych i 

przyrodniczych (matematyka, informatyka) realizowanych na UMCS i w innych szkołach 

wyższych. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża 

grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii 

kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z 

przebiegu studiów.”; 



 

2) w załączniku nr 1 na Wydziale Humanistycznym (studia realizowane na Wydziale 

Filologicznym) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (1,5- 2-letnie kończące się 

uzyskaniem tytułu magistra) po kierunku: archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami 

informacyjnymi dodać akapit: 

„ 

 E- EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów 

wyższych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku e-edytorstwo  

i techniki redakcyjne oraz innych kierunków o profilu edytorskim. Następnie absolwenci 

innych kierunków studiów wyższych (filologii, kulturoznawstwa, politologii, dziennikarstwa), 

w dalszej kolejności – absolwenci pozostałych kierunków – na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej, która będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0. Spis zagadnień będzie 

umieszczony na stronie Uczelni  w zakładce „Oferta edukacyjna”.; 

 

3) w załączniku nr 1 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki po kierunku: nauczanie 

fizyki i informatyki dodać akapit: 

„Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim (3,5-letnie 

kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera): 

 

 TECHNICAL PHYSICS 

Kandydaci na studia  muszą wykazać się odpowiednią znajomością języka angielskiego 

potwierdzoną certyfikatami językowymi FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub poprzez 

rozmowę kwalifikacyjną.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               

       Przewodniczący Senatu UMCS 

                 REKTOR 

 

                                                  

 

                            prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


