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Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język angielski (poziom rozszerzony - 1% = 2 
punkty)
język polski (poziom podstawowy - 1% = 0,5 
punktu; poziom rozszerzony - 1% = 1 punkt)

Specjalność: 
nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 
średnich ocen ze studiów wyższych. O przyjęcie 
mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglisty- 
cznych o specjalności nauczycielskiej.

Specjalność: 
nauczycielska 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie: 
rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, 
sprawdzającej umiejętności językowe na poziomie 

B2 i zainteresowania tematyką studiów, złożonego  
kompletu dokumentów.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Specjalności:
publikowanie cyfrowe i sieciowe

architektura systemów informacyjnych

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego 
kompletu dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne: 

język polski 

Specjalności:
e-edytorstwo w nowych mediach 

wydawnictwo

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen 
średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplo-

mie  ukończenia studiów wyższych. W pierwszej 
kolejności kwalifikowani są absolwenci kierunku 
e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz innych 
kierunków o profilu edytorskim. Następnie absol-
wenci innych kierunków studiów wyższych 
(filologii, kulturoznawstwa, politologii, dziennikar-
stwa),  w dalszej kolejności – absolwenci pozosta-
łych kierunków – na podstawie rozmowy kwalifika-
cyjnej (spis zagadnień zamieszczony na stronach

 UMCS – „Oferta edukacyjna”).

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język polski

Specjalności:
nauczycielska 

redaktorsko-medialna

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen 
średniej ze studiów wyższych oraz oceny na 
dyplomie  ukończenia studiów wyższych 

w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku 

związanego z wybraną specjalnością: 

nauczycielską.

Podjęcie specjalności nauczycielskiej jest możliwe po 

ukończeniu specjalności nauczycielskiej na studiach 

pierwszego stopnia „filologia polska”.

FILOLOGIA POLSKA 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Specjalności:
nauczycielska

język w przekładzie i komunikacji zawodowej 

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen 
na dyplomie ukończenia studiów wyższych 
w zakresie  hispanistyki, filologii hiszpańskiej 
lub iberyjskiej, iberystyki lub języka hiszpańskiego, 
pod warunkiem posiadania certyfikatu ze znajomo-
ści języka hiszpańskiego na poziomie C1.

Specjalności:
nauczycielska

tłumaczeniowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny

Specjalności:
specjalistyczny język niemiecki

nauczycielska

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Kwalifikacja na podstawie oceny z egzaminu dyplo-
mowego. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci 
studiów wyższych w zakresie germanistyki, filologii 

germańskiej lub języka niemieckiego, a także absol-
wenci innych kierunków, którzy przedłożą dokument 
potwierdzający znajomość języka niemieckiego na 
poziomie co najmniej B2 z oceną wyższą niż dopusz-
czająca (ausreichend), czyli 70%.

Specjalności:
nauczycielska (również dla osób niebędących absol-
wentami studiów nauczycielskich I stopnia)

specjalistyczny język niemiecki 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny

język polski

Kandydat ma możliwość kontynuowania nauki na stu-
diach II stopnia na kierunku romanistyka. 

HISPANISTYKA

GERMANISTYKA

ITALIANISTYKA

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION 
AND THE WORKPLACE

ARCHITEKTURA INFORMACJI

ANGLISTYKA
Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy



Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język polski 

jeden z przedmiotów spośród: matematyka, 
biologia, fizyka lub fizyka z astronomią

Kandydatów obowiązuje sprawdzian predyspozy- 
cji obejmujący rozmowę na temat motywacji do 
podjęcia studiów, zainteresowań oraz próby 
oceniającej wymowę. Kryteria oceny predyspozycji 
zawodowych dotyczą następujących aspektów:

1. Wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czy- 
taniu (realizacja zgodna z normą ortofoniczną 
polszczyzny, poprawność artykulacji i jej wyrazi- 
stość, właściwa realizacja czynników prozody-
cznych – akcent, rytm, intonacja);

2. Kultura języka (poprawność leksykalna i skła- 
dniowa, umiejętność budowania spójnych wypo-
wiedzi);
3. Zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania 
i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na 
poziomie komunikacji niewerbalnej);

4. Motywacja do podjęcia studiów i wykonywania 
w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogólne-
go.

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: 
ocena bardzo dobra – 3 pkt.,

ocena dobra – 2 pkt., 

ocena dostateczna – 1 pkt.,

ocena niedostateczna – 0 pkt.
Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji 
zawodowych jest uzyskanie minimum 8 punktów  
w rozmowie kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena 
wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia przyjęcie 
na studia.

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 
ocen na dyplomach ukończenia studiów licencja-
ckich na kierunkach: logopedia z audiologią, 
logopedia ogólna i kliniczna oraz logopedia  
z fonoaudiologią. Pierwszeństwo na listach rankin-
gowych mają absolwenci UMCS-u z oceną 
z dyplomu 3,5 lub wyższą.  W przypadku identy- 
cznych ocen decyduje średnia arytmetyczna ocen 
ze studiów. 

Specjalności:
logopedia kliniczna

surdologopedia

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język polski

język obcy nowożytny

Kandydata obowiązuje znajomość języka niemie- 
ckiego co najmniej na poziomie B1.

Studia realizowane w formule podwójnego 
dyplomowania (absolwent uzyskuje dyplom UMCS 
i Uniwersytetu w Poczdamie). Studia odbywają się 
w Lublinie (semestry 1, 4, 5 i 6) oraz w Poczdamie 
(semestry 2 i 3). Studia w Poczdamie objęte są 
wsparciem Programu Erasmus+.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język pierwszy – zgodnie z wybraną kombinacją 
językową (poziom rozszerzony)

język drugi – zgodnie z wybraną kombinacją 

językową (poziom podstawowy lub rozszerzony), 
w przypadku kombinacji z językiem portugalskim 
inny język zdawany na maturze

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują 
obowiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języka 
pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par 
o następującym układzie:

1/ język angielski z językiem niemieckim,

2/ język angielski z językiem rosyjskim,

3/ język angielski z językiem francuskim,

4/ język angielski z językiem hiszpańskim,

5/ język niemiecki z językiem angielskim

język pierwszy (w przypadku nowej matury język 
obcy właściwy dla wybranej kombinacji języko-
wej: angielski lub niemiecki)

język drugi (w przypadku nowej matury język 
obcy właściwy dla wybranej kombinacji języko-
wej: niemiecki lub francuski lub rosyjski lub 
hiszpański lub angielski)

lub język polski

6/ język angielski z językiem portugalskim

język pierwszy - język angielski

język drugi - język polski.

Specjalności:
translatoryczna 
nauczycielska (dodatkowa opcja)

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja  odbywa się na podstawie sumy ocen 
średniej ze studiów wyższych oraz oceny na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, historia, 
filozofia, geografia, historia sztuki, historia 
muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeń-
stwie, język obcy nowożytny, matematyka

Specjalności:
antropologia i socjologia kultury

krytyka i animacja sztuki

medialna

teatrologia i filmoznawstwo

judaistyka

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 
ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.  
W przypadku identycznych ocen decydować 
będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów 
wyższych. 

Specjalności: 
antropologia i etnologia

media i kultura popularna

wielokulturowość w Polsce – tradycja
i współczesność

zarządzanie w kulturze

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE

KULTUROZNAWSTWO

LINGWISTYKA STOSOWANA



Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

język obcy nowożytny

język polski

Kandydat ma możliwość kontynuowania nauki na 
studiach II stopnia na kierunku "portugalistyka".

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest 
posiadanie dyplomu licencjata z zakresu filologii 
portugalskiej, iberyjskiej lub romańskiej oraz 
znajomość języka portugalskiego na poziomie co 
najmniej C1 ESOKJ. Rekrutacja odbywa się  na 

podstawie konkursu ocen na dyplomie studiów 
wyższych.

Specjalność:
tłumaczeniowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język obcy nowoży-

tny, język polski

Specjalności:
język rosyjski w biznesie

język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze

ruchu granicznego

język rosyjski z językiem angielskim w logistyce 
(w przygotowaniu)

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dy-
plomach ukończenia studiów wyższych pierw-
szego stopnia w zakresie filologii  rosyjskiej
/rusycystyki (kryterium podstawowe) lub innych 
studiów wyższych dla osób posiadających udoku-
mentowaną znajomość języka rosyjskiego na 
poziomie C1 ESOKJ.

Specjalność: 
tłumaczeniowa 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język polski, historia,

filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza

o społeczeństwie, matematyka, informatyka

Specjalności:
projektowanie na potrzeby rynku gier wideo

multimedia w promocji dziedzictwa kulturowego 

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 
ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmioty maturalne:

jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, 
język polski

Specjalności:
język ukraiński w obsłudze administracyjno-

celnej i turystycznej

język ukraiński w biznesie

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na 
dyplomie ukończenia studiów wyższych pierwsze-
go stopnia w zakresie filologii ukraińskiej, ukraini- 
styki (kryterium podstawowe) lub innych studiów 
wyższych dla osób posiadających udokumento- 
waną znajomość języka ukraińskiego na poziomie 
C1 ESOKJ. 

Specjalność: 
tłumaczeniowa

NOWOŚĆ!

RUSYCYSTYKA

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY 

UKRAINISTYKA

PORTUGALISTYKA — STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE

PORTUGALISTYKA  


