
  

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 15.14/22 
 

Senatu  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 
 

z dnia 30 marca 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 

  

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)  Senat Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie postanowił 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 do Uchwały 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  

na Wydziale:  

 

a) Ekonomicznym: 

- na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytuł 

zawodowego licencjata)  

1) po kierunku: ekonomia dodać akapit: 
„ 

 EKOBIZNES 

 

- kandydaci będą przyjmowani według rankingu ocen na świadectwie maturalnym. 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się duża grupa 

kandydatów z tą samą oceną na świadectwie maturalnym, jako kryterium dodatkowe 

przyjmuje się ocenę z matematyki i języka obcego.”  



- na studiach  niestacjonarnych ( zaocznych) pierwszego stopnia (3-letnie kończące się 

uzyskaniem tytuł zawodowego licencjata)  

 

2) po kierunku: zarządzanie dodać akapit: 

„ 

  EKOBIZNES 

- kandydaci będą przyjmowani według rankingu ocen na świadectwie maturalnym. 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się duża grupa 

kandydatów z tą samą oceną na świadectwie maturalnym, jako kryterium 

dodatkowe przyjmuje się ocenę z matematyki i języka obcego.”  

 

Humanistycznym na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnie kończące się 

uzyskaniem tytuł zawodowego licencjata) po kierunku: ukrainistyka dodać akapit: 

„ 

STUDIA ŚRODZIEMNOMORSKIE - PODRÓŻE HISTORYCZNE 

- jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język łaciński  

i kultura antyczna, geografia”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 Przewodniczący Senatu UMCS 

                         REKTOR 

 

 

 

 

                       prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  


