
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 16.16/22 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 27 kwietnia 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. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2022, 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:  

 

W załączniku nr 1 na Wydziale Biologii i Biotechnologii po studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia (3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) na kierunku biologia, 

specjalność biologia medyczna prowadzona w języku angielskim dodać akapit: 
„ 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu 

zawodowego magistra) na kierunku: biologia, specjalność biologia molekularna 

(Molecular Biology) prowadzona w języku angielskim 

 kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia 

kandydata z kraju anglojęzycznego  

 konkurs średnich ocen ze studiów wyższych I stopnia kierunków biologia, biotechnologia 

lub pokrewne (np. ochrona środowiska, studia z zakresu biomedycyny) – na podstawie 

konkursu średnich ocen ze studiów*; 

* Kandydaci na studia II stopnia winni dostarczyć zaświadczenie o średniej arytmetycznej 

ocen z całego okresu studiów I stopnia (liczonej z uwzględnieniem ocen niedostatecznych), 

wystawione przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. W przypadku absolwentów 

specjalności nauczycielskich z biologią jako pierwszym przedmiotem średnia ze studiów 



powinna być obliczana bez ocen z przedmiotów bloku pedagogiczno-dydaktycznego. 

Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. 

 z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie 

zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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