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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
istnieje od 1944 roku i jest największą po wschod-
niej stronie Wisły uczelnią publiczną w Polsce. 

Naszymi atutami są wszechstronna oferta edukacyj-
na oraz bogate doświadczenie naukowo-badawcze 
pracowników. Prowadzimy kształcenie na 80 kie-
runkach studiów oraz blisko 250 specjalnościach. 
Co roku oferujemy nowe ścieżki kształcenia, a do-
tychczasowe ulepszamy, wprowadzając unikalne 
i  praktyczne specjalności. Studenci mogą skorzy-
stać z oferty niemal 150 kół naukowych i organiza-
cji ogólnouczelnianych. Mają możliwość rozwijania 
swoich pasji sportowych w Centrum Kultury Fizycz-
nej oraz w ponad 30 sekcjach prowadzonych przez 
Klub Uczelniany AZS UMCS. Życie kulturalne kon-
centruje się natomiast wokół Akademickiego Cen-
trum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Łącznie na UMCS-ie studiuje około 18 tys. studen-
tów, w tym 1800 cudzoziemców reprezentujących 
blisko 45 krajów świata. Dotychczas naszą Alma 
Mater ukończyło blisko 260 tys. absolwentów.

Kształcimy doktorantów w ramach trzech Szkół 
Doktorskich: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycz-
nych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz 
Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Posiadamy również atrakcyjną ofertę studiów po-
dyplomowych, z których większość realizowana 
jest we współpracy z partnerami otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego.

Stale rozwijamy nasz potencjał naukowo-badaw-
czy. Obecnie realizujemy badania w 23 dyscypli-
nach naukowych. Dysponujemy nowoczesnymi 
laboratoriami i pracowniami, inwestujemy w no-
woczesną infrastrukturę oraz modernizację już 
istniejących obiektów.

Utrzymujemy aktywne kontakty z wieloma ośrod-
kami naukowymi w kraju i za granicą. Współpra-
cujemy również z przedstawicielami biznesu oraz 
administracji rządowej i samorządowej.

Jesteśmy laureatami licznych nagród. W 2017 roku 
otrzymaliśmy Logo HR Excellence in Research przy-
znawane przez Komisję Europejską za stwarzanie 
naukowcom jak najlepszych warunków pracy, 
zapewnianie przejrzystych zasad rekrutacji i od-
powiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodną 
z europejskimi standardami.

Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej

Naszym celem jest dążenie do uzyskania statusu 
uczelni badawczej, która będzie nadal współde-
cydowała o  rozwoju życia społecznego i gospo-
darczego w regionie i w kraju. Ten cel osiągniemy, 
wzmacniając aktywność badawczą we wszystkich 
reprezentowanych na uczelni dyscyplinach na-
ukowych, które podlegają ewaluacji. Będziemy 
nadal uczelnią realizującą kształcenie na wyso-
kim poziomie, której dyplom jest wysoko ceniony 
przez pracodawców. Uniwersytet dzięki swojemu 
prestiżowi pozostanie instytucją integralnie zwią-
zaną z Miastem Lublin, a zarazem wnoszącą istotny 
wkład w rozwój społeczny i gospodarczy całego 
regionu. Jednocześnie utrzyma wizerunek uczelni 
otwartej i dobrze zarządzanej.

Misja 
Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej
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Szanowni Państwo,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej kreuje swoją 
tożsamość od niemal 80 lat. Jako największa uczelnia 
we wschodniej Polsce pełni nie tylko istotną funkcję 
edukacyjną, kulturową i opiniotwórczą, ale ma także 
znaczący wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. 

Mobilność, innowacyjność, globalizacja, zmiana, 
kształcenie na potrzeby gospodarki – to tylko wybrane 
pojęcia, poprzez które definiujemy współczesny świat. 
Rzeczywistość wielostronnych i  wielopłaszczyznowych 
przemian obejmuje wszystkie sfery aktywności czło-
wieka. Mają one swoją specyficzną dynamikę, charak-
terystyczne cechy jakościowe i ilościowe, kierunek i na-
tężenie oraz angażują określone zasoby. Zmiany te nie 
omijają również sfery nauki i kształcenia. Współczesna 
rola uniwersytetu została w pewien sposób zawieszo-
na pomiędzy tradycyjnym humboldtowskim modelem 
a modelem uniwersytetu przedsiębiorczego. 

Ważnym zadaniem uczelni jest profesjonalne wykształ-
cenie odpowiedzialnych obywateli, zdolnych do rozu-
mienia potrzeb różnych grup społecznych. Można to 
osiągnąć jedynie poprzez połączenie w programach 
studiów wiedzy, kompetencji i umiejętności, które są 
przydatne teraz i będą w  przyszłości. Konieczne staje 
się zatem zdefiniowanie, rozumienie, nawiązanie oraz 

podtrzymywanie relacji z podmiotami otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego. Termin „relacje” uważam 
za najważniejszy w  kontekście współczesnego uni-
wersytetu. 

Czas, w którym doświadczyliśmy pandemii COVID-19, 
wpłynął na ludzkość, podobnie jak największe histo-
ryczne kryzysy, stając się impulsem dynamicznych 
zmian w każdym aspekcie życia społeczno-gospodar-
czego. W istotny sposób dotknęło to również społeczność 
akademicką. Bezpośrednie kontakty, komunikacja, 
relacje interpersonalne – tak przecież istotne dla funk-
cjonowania uczelni – przeniosły się w sferę wirtualną. 
Rewolucje cyfrowa i społeczna weszły na dużo wyższy 
poziom i gwałtownie przyspieszyły. Zaistniała koniecz-
ność przetransformowania kontaktów face to face na 
kontakty zdigitalizowane zarówno w sferze indywidu-
alnej, jak i zespołowej. Ważne stało się holistyczne 
podejście do pracy i promowanie poczucia wspólnoty. 
Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za siebie i za innych. 
Wprowadzonych zostało wiele procedur, które niewąt-
pliwie pozostaną z nami na dłużej, a być może trwale 
wpiszą się w naszą uniwersytecką rzeczywistość. 

Czas pandemii i wszystkie wynikające z tego faktu kon-
sekwencje okazały się dużym wyzwaniem nie tylko dla 
studentów, lecz także dla wszystkich pracowników uni-
wersytetu, niezależnie od pełnionej funkcji i ról oraz 
realizowanych zadań. 

Obecnie, bogatsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy, 
potrafimy sprawnie i efektywnie reagować w sytuacjach 
kryzysowych oraz zagwarantować płynność funkcjono-
wania uczelni. Oczywiste staje się dla nas, że sukces 
w dzisiejszych czasach osiągają jedynie te organizacje, 
w których współpraca oparta na partnerstwie jest silnie 
zakorzeniona w kulturze i  reprezentowana w codzien-
nym działaniu.

prof. dr hab. 

RADOSŁAW DOBROWOLSKI
Rektor UMCS 
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Przestrzeń współpracy uczelnia – biznes – administracja 
to szczególnie wymagający obszar relacji dla wszystkich 
stron. Nawiązywanie wzajemnych stosunków, analiza 
potrzeb partnerów, skuteczna komunikacja, umiejętność 
tworzenia interdyscyplinarnych zespołów – to wyzwania, 
z jakimi należy się zmierzyć. Efekty pracy naukowej 
i  badawczej powinny przekładać się na rozwój społeczno-
-gospodarczy, przyczyniać się do wzrostu dobrobytu 
oraz jakości życia społecznego. Jest to możliwe do 
osiągnięcia wyłącznie w sytuacji, gdy relacje świata 
akademickiego i biznesowego oparte są na wzajemnym 
zrozumieniu i zaufaniu oraz wkomponowane w sprawnie 
realizowane procesy społeczne.

Nauka to bardzo szerokie pojęcie. Trudno znaleźć jedną 
uniwersalną definicję obejmującą wszystkie aspek-
ty znaczeniowe tego terminu. Wieloznaczność w tym 
przypadku może jednak stanowić atut, znajdzie się tu 
bowiem miejsce na interdyscyplinarność, współpracę 
i realizację  różnorodnych projektów naukowo-badaw-
czych. Wyzwaniem dla uniwersytetu jest stworzenie 
unikalnej przestrzeni do prowadzenia wielodziedzino-
wych badań. Ich realizacja nie będzie jednak możliwa 
bez nawiązania trwałych i opartych na zaufaniu relacji 
przedstawicieli środowiska nauki. 

Uniwersytet to ludzie, pracownicy, ich zasoby, wartości 
i postawy. Bez codziennej komunikacji i utrwalania 
relacji na różnych poziomach niemożliwe byłoby osiągnię-
cie sprawności organizacyjnej uniwersytetu. W obliczu 
nieustannie zachodzących zmian realizacja codzien-
nych zadań, zgodnie z obowiązującymi standardami, 
wymusza efektywne działanie na rzecz wspólnych celów. 
Wzrost prestiżu uniwersytetu jako jednostki naukowo-
-badawczej oraz kształcącej wysokiej klasy specjalistów 
możliwy jest tylko dzięki aktywnemu zaangażowaniu ka-
dry, która funkcjonuje w opartym na dobrych relacjach 
środowisku pracy. 

dr hab. 

ZBIGNIEW PASTUSZAK, prof. UMCS

Prorektor ds. rozwoju 
i współpracy z gospodarką

prof. dr hab. 

WIESŁAW I. GRUSZECKI 
Prorektor ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej

dr hab. 

ARKADIUSZ BEREZA, prof. UMCS

Prorektor ds. ogólnych

Proces kształcenia to naturalna sfera funkcjonowania 
uniwersytetu. Cele edukacyjne stanowią istotny element 
misji uczelni. W związku z tym stale doskonalimy proces 
dydaktyczny. Oferujemy interdyscyplinarne, dostosowane 
do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego kierunki 
studiów. Wspieramy studentów w rozwijaniu ich zaintere-
sowań i pasji w organizacjach naukowych oraz kołach 
studenckich. Działania te są istotne nie tylko w kon-
tekście rozwoju nauki, realizacji prac badawczych, 
ale również jako przestrzeń budowania wzajemnych 
relacji pomiędzy kadrą akademicką a studentami. 

prof. dr hab. 

DOROTA KOŁODYŃSKA
Prorektor ds. studentów 
i jakości kształcenia
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INSTYTUT MUZYKI

Prowadzi badania w dyscyplinie sztuki muzyczne realizowane 
przez pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Chóralistyki 
i Kształcenia Wokalnego, Katedry Pedagogiki Instrumentalnej i Teo-
rii Muzyki, Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej oraz w ramach 
samodzielnego zespołu badawczego. Pracownicy Instytutu Muzyki 
posiadają znaczący dorobek artystyczny w takich obszarach jak: dy-
rygentura chóralna i symfoniczna, wokalistyka klasyczna i  jazzowa, 
instrumentalistyka klasyczna i jazzowa, teoria muzyki, kompozycja. 
Są inicjatorami licznych wydarzeń artystycznych, aktywnie uczest-
niczą w pracach Polskiego Związku Chórów i  Orkiestr, Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego, powoływani są też do zespołów eks-
perckich na poziomie ogólnopolskim. Osiągnięcia artystyczne 
pracowników Instytutu były wielokrotnie wyróżniane głównymi na-
grodami w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach, 
w tym nagrodą „Fryderyk”. Instytut Muzyki współpracuje z licznymi 
ośrodkami naukowymi i artystycznymi w kraju i za granicą. Od 2020 roku 
Rada Naukowa Instytutu Muzyki posiada uprawnienia do przepro-
wadzania postępowań doktorskich w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Kierunki studiów: 
■ jazz i muzyka estradowa (wykonawstwo wokalne,  

wykonawstwo instrumentalne, produkcja muzyczna); 
■ edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Instytut Muzyki dysponuje wyposażonymi w instrumenty salami 
i  pracowniami w pełni przystosowanymi do zajęć artystycznych, 
w tym salą kameralną (101 m2) oraz salą chóru (80 m2). Dla potrzeb 
dydaktyki oraz koncertów wykorzystywana jest również sala wido-
wiskowa (490 m2) należąca do ACKiM Chatka Żaka UMCS.

Wydział Artystyczny jest beneficjentem 3 grantów z funduszy europej-
skich, np. POWER, Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie polskiego 
szkolnictwa wyższego, realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w formie projektu „Najlepsi z naj-
lepszych!”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

Prowadzi badania w dziedzinie sztuki, w dys-
cyplinie sztuki plastyczne i konserwacja 
dzieł sztuki w ramach 5 Katedr: Katedry 
Malarstwa i Rysunku, Katedry Grafiki Warsz-
tatowej, Katedry Grafiki Projektowej i Druku 
Płaskiego, Katedry Intermediów i Rzeźby oraz 
Katedry Sztuki Mediów Cyfrowych. Instytut 
zaangażowany jest w realizację cyklicznych 
projektów artystycznych: Dotyk Sztuki, 
Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, 
Na papierze bez granic. Prowadzona jest 
stała współpraca z uczelniami i ośrodkami 
artystycznymi w kraju i za granicą w zakresie 
wspólnych wystaw i warsztatów. Instytut 
Sztuk Pięknych od 2001 roku posiada prawo 
do nadawania stopnia doktora sztuki i kształci 
doktorantów w dyscyplinie sztuki plastyczne 
i konserwacja dzieł sztuki w ramach Szkoły 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS.

Kierunki studiów: 
■ grafika (grafika warsztatowa, grafika 

projektowa, sztuka mediów  
cyfrowych),

■ malarstwo (malarstwo sztalugowe,  
malarstwo użytkowe, malarstwo  
cyfrowe, mural, scenografia,  
działania intermedialne),

■ edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych, 

■ Graphic Arts (Graphic Design,  
Printmaking).

Infrastruktura dydaktyczna Instytutu Sztuk 
Pięknych obejmuje specjalistyczne pracownie 
artystyczne malarskie i rysunkowe, pracow-
nię technologii malarstwa, pracownię rzeźby, 
pracownię ceramiki, pracownię technik szklar-
skich, pracownie grafiki warsztatowej: wklę-
słodruku, wypukłodruku, litografii i serigrafii, 
pracownię intermediów, pracownię fotografii. 
Studenci mają zapewnione warunki do pracy 
projektowej w ramach 3 pracowni kompute-
rowych, pracowni kreacji multimedialnej, 
pracowni animacji oraz studia kreacji obrazu 
cyfrowego i filmu. Celom wystawienniczym 
służy Galeria Wydziału Artystycznego o po-
wierzchni 144 m2.

Wydział 
Artystyczny

Wydział Artystyczny UMCS 
jest najważniejszym w regionie 
lubelskim i rozpoznawalnym 
na akademickiej mapie  
Polski ośrodkiem kształcenia 
artystów, nauczycieli, anima-
torów oraz kadr dla szeroko 
pojętej edukacji kulturalnej. 
W jego strukturze funkcjo-
nują Instytut Sztuk Pięknych 
oraz Instytut Muzyki.  

Svitlana Kochanova, 2021
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AKTYWNOŚĆ BADAWCZA

W obrębie Wydziału Biologii i Biotechnologii funk-
cjonuje jeden instytut naukowy – Instytut Nauk 
Biologicznych. Działalność Instytutu opiera się 
na budowaniu interdyscyplinarnych zespołów 
i tworzeniu laboratoriów wyposażonych w naj-
nowocześniejszą aparaturę w celu rozwoju prac 
badawczych w zakresie szeroko pojętej biologii 
eksperymentalnej i środowiskowej, a także bio-
technologii ukierunkowanej na rozwiązywanie 
problemów cywilizacyjnych. Prowadzimy bada-
nia w zakresie:

■ komórkowych i molekularnych podstaw 
procesów życiowych drobnoustrojów 
i organizmów wyższych,

■  struktury i funkcjonowania organizmów 
oraz populacji roślinnych i zwierzęcych 
w różnych warunkach życiowych,

■  flory i fauny różnych regionów Polski 
i świata,

■  wykorzystania zmodyfikowanych gene-
tycznie drobnoustrojów i tkanek organi-
zmów eukariotycznych w biotechnologii,

■  metod biotechnologicznych w ochronie 
środowiska,

■  biotransformacji polimerów roślinnych 
z udziałem grzybów i bakterii,

■ fizykochemicznych podstaw chromato-
graficznego rozdziału i analizy mieszanin.

W ramach Instytutu Nauk Biologicznych funk-
cjonuje zespół laboratoriów i pracowni pod 
nazwą Core Facility. Celem stworzenia tej 
jednostki było umożliwienie szerokiego wyko-
rzystania nowoczesnej bazy aparaturowej nie 
tylko przez pracowników Instytutu, ale także 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom interesariu-
szy zewnętrznych. W skład Core Facility wcho-
dzą następujące pracownie i laboratoria: 

■  Pracownia Mikroskopowa,
■  Laboratorium Biospektroskopii,
■  Laboratorium Analiz Strukturalnych,
■  Laboratorium Badania Cytotoksyczności,
■  Laboratorium Bioinżynierii Białka,
■  Laboratorium Cytometrii Przepływowej,
■  Laboratorium Inżynierii Bioprocesowej,
■  Laboratorium Uprawy Roślin,
■  Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki,
■  Zwierzętarnia.

AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kształcimy studentów na dwóch kierunkach studiów I i II stop-
nia: biologia i biotechnologia. W ramach kierunku biologia 
realizowana jest również anglojęzyczna ścieżka kształcenia 
na specjalności Medical Biology (I stopień) oraz Molecu-
lar Biology (II stopień). W zakresie dydaktyki: 

■  korzystamy z wysokiego potencjału nauczycieli akade-
mickich w zakresie prowadzonych badań naukowych, 
który jest oparty na doświadczeniu, podążaniu za naj-
nowocześniejszymi trendami badawczymi oraz na efek-
tywnej współpracy z sektorem gospodarczym;

■  posiadamy bardzo dobre zasoby aparaturowe laborato-
riów dydaktycznych oraz badawczych, niezbędnych 
do kształcenia i prowadzenia przez nas badań;

■  współpracujemy z licznymi naukowymi ośrodkami kra-
jowymi i zagranicznymi oraz przedstawicielami otocze-
nia społeczno-gospodarczego;

■  oferujemy wysoki stopień indywidualizacji procesu kształ-
cenia, studenci mogą dostosować ścieżkę kształcenia 
do własnych zainteresowań i planów dzięki bogatej 
ofercie przedmiotów wybieralnych i licznych specjal-
ności w ramach prowadzonych kierunków studiów;

■  kształcimy studentów z 18 państw, dbając o integra-
cję zróżnicowanej językowo i kulturowo społeczności;

■  studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje 
poprzez aktywność w 7 kołach naukowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat stworzyliśmy 
i opatentowaliśmy 18 wynalazków. Są to m.in.: 
nowe leki, preparaty, rozwiązania techniczne 
i technologiczne. Jesteśmy wiodącą w tym 
względzie jednostką uczelni, która stara się 
przekładać wartość wyników własnych badań 
naukowych na korzyści dla gospodarki 
i dla społeczeńtwa. 

Opracowanie preparatów zwalczających nosemozę 
i poprawiających dobrostan zapylaczy.  

Opracowanie i zbudowanie innowacyjnego analizatora 
wosku (WAXO) wykrywającego zanieczyszczenia 
naturalnych produktów pszczelich.

Opracowanie biopreparatów bakteryjnych i grzybo-
wych zwiększających efektywność uprawy roślin bobo-
watych, zmniejszających intensywność syntetycznego 
nawożenia azotowego oraz w zrównoważony i natural-
ny sposób chroniących plony przed patogenami. 

NASZE OSTATNIE 
OSIĄGNIĘCIA:

Wydział 
Biologii i Biotechnologii

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS 
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin 
tel. +48 81 537 52 16 
biologia@umcs.pl
www.biologia.umcs.pl
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Posiadamy Certyfikat Doskonałości Kształcenia w ka-
tegorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”, 
otrzymany za pozytywną ocenę programową oraz tzw. 
dobre praktyki, czyli godne naśladowania rozwiązania 
dotyczące jakości kształcenia.

Wydział 
Chemii

Uczestniczyliśmy w powstaniu Lubelskiej 
Wyżyny Technologii Fotonicznej związanej 
z rozwojem szeroko rozumianych technologii 
fotonicznych i światłowodowych. Jesteśmy 
członkiem organizacji zrzeszających praco-
dawców z dziedziny fotoniki: Polskiej Plat-
formy Technologicznej oraz Klastra Fotoniki 
i Światłowodów (Krajowy Klaster Kluczowy).

Zaliczamy się do 
grona najlepszych 
ośrodków badaw-
czych w dyscyplinie 
nauki chemiczne 
oraz jednostek aka-
demickich kształ-
cących chemików 
w Polsce. W procesie 
ewaluacji działalno-
ści naukowej otrzy-
maliśmy kategorię A.

Realizowane projekty badawcze to m.in.:
■ „Accelerating Photonics Deployment via one Stop 

Shop Advanced Technology Access for Resear-
chers ACTPHAST 4R”;

■ „Modyfikacje biowęgla i związane z tym implika-
cje dla środowiska”;

■ „Badania usuwania i losów estrów ftalanów w syste-
mie gleba – warzywa przy zastosowaniu flory bakte-
ryjnej endofitycznej immobilizowanej na biowęglu”;

■ „Spiralne światłowody fotoniczne do zastosowań 
w metrologii i komunikacji optycznej MAESTRO (NCN)”;

■ „Zjawiska nieliniowe w światłowodach wielomo-
dowych – solitony wielomodowe i konwersja czę-
stotliwości SONATA BIS (NCN)”;

■ „Optymalizacja procesu kompostowania osadów 
ściekowych przy zastosowaniu biowęgli i biowę-
gli projektowanych w celu otrzymania kompostów 
o zredukowanym ryzyku środowiskowym i podwyż-
szonych właściwościach nawozowych OPUS (NCN)”;

■ „Wielordzeniowe światłowody specjalne o dużej 
dwójłomności do jednoczesnych wieloparametro-
wych pomiarów OPUS (NCN)”;

■ „Hydrożele usieciowane hierarchicznie: projekto-
wanie teoretyczne i doświadczalne dla zastoso-
wań biomedycznych OPUS (NCN)”;

■ „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych 
matryc nieorganicznych metodami in situ oraz 
przez neutralizację odpadowych ścieków zawie-
rających wanadany: właściwości, oddziaływania 
powierzchniowe, testy katalityczne i elektroche-
miczne OPUS (NCN)”.

Posiadamy 3 certyfikaty międzynarodowe 
European Chemistry Thematic Network Associa-
tion (ECTN):

■ Chemistry Eurobachelor® –  
studia I stopnia na kierunku Chemia,

■ Chemistry Euromaster® –  
studia II stopnia na kierunku Chemia,

■ Chemistry Doctorate Eurolabel® –  
studia doktoranckie w dyscyplinie nauki 
chemiczne.

W skład Instytutu Chemii wchodzi 11 Katedr naukowych, 
specjalistyczna Pracownia Technologii Światłowodów 
i Laboratorium Analityczne.

Laboratorium Analityczne – wykonujemy analizy zle-
cane w ramach prac naukowo-badawczych i dydaktycz-
nych prowadzonych w Instytucie Nauk Chemicznych 
oraz ekspertyzy i zlecenia o charakterze naukowo-
-badawczym lub analitycznym dla podmiotów gospo-
darczych i osób fizycznych spoza UMCS.

Pracownia Technologii Światłowodów – posiadamy 
doświadczenie w wytwarzaniu włókien telekomunika-
cyjnych, specjalnych i fotonicznych, dysponujemy kom-
pletną linią technologiczną do wytwarzania światłowo-
dów – zawierającą zarówno aparaturę do wytwarzania 
preform, jak i wyciągania włókien. Ponadto:

■ realizujemy zlecenia „od pomysłu (idei) do goto-
wego wyrobu (światłowodu)”;

■  prowadzimy szkolenia z zakresu technologii świa-
tłowodów, przetwarzania szkła krzemionkowego,  
pomiarów optycznych, w tym zaawansowanych 
pomiarów właściwości sensorowych światłowodów;

■  realizujemy zlecenia na pomiary transmisyjne 
i sensorowe światłowodów;

■  realizujemy zlecenia na drobne naprawy stacyj-
nych kabli światłowodowych oraz na wykonanie 
charakterystyk optycznych nowych materiałów.
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WYDZIAŁ CHEMII UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
tel. +48 81 537 57 16
chemia@poczta.umcs.lublin.pl
www.chemia.umcs.pl



Wydział 
Ekonomiczny

AKTYWNOŚĆ BADAWCZA

Obecnie prowadzimy działalność naukową 
w zakresie:

■ rynków finansowych i zarządzania 
finansami;

■ systemów rachunkowości i finansów 
publicznych;

■ problemów społecznych i gospodar-
czych w ekonomii;

■ innowacji;
■ zarządzania przedsiębiorstwami i in-

stytucjami;
■ zarządzania kapitałem społecznym;
■ nowoczesnych metod zarządzania 

(rozwój oraz implementacja metod 
zarządzania jakością, procesami 
i projektami, zarządzanie kapitałem 
intelektualnym organizacji, zarzą-
dzanie i wykorzystywanie technologii 
informacyjnych);

■ zarządzania zasobami ludzkimi (kom-
petencje menedżerskie, zarządzanie 
różnorodnością, organizacyjne uczenie 
się, również w kontekście międzynaro-
dowym);

■ teoretycznych i praktycznych efektów 
zastosowań technologii informacyj-
nych w działalności organizacji, w tym 
zagadnień akceptacji technologii oraz 
zastosowań technik analizy danych 
m.in. do analiz epidemiologicznych.

Współpracujemy i prowadzimy wymianę pra-
cowników badawczo-dydaktycznych i studen-
tów z 26 ośrodkami naukowymi z całego świata.

Organizujemy cykliczne konferencje krajowe 
i międzynarodowe, np. MakeLearn & TIIM 
International Scientific Conference (z part-
nerami ze Słowenii i Tajlandii).

Jesteśmy praktykami biznesu, a nasze do-
świadczenie pozwala realizować prace dorad-
cze i eksperckie. Zakres usług możliwych do 
zaoferowania w ramach takiej współpracy 
obejmuje większość współczesnych zagad-
nień o charakterze ekonomicznym. Jesteśmy 
ekspertami m.in. Wschodniego Akcelera-
tora Biznesu czy Centrum Analiz i Rozwoju 
UMCS. Podejmujemy szereg prac doradczych 
i eksperckich na rzecz jednostek sektora 
finansów publicznych oraz przedsiębiorstw.

Nasze ostatnie projekty:
Skutecznie aplikujemy o projekty badawcze finansowane 
przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Pol-
skiej czy Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przykładowe projekty:

■ z zakresu problemów klimatycznych, polityki 
żywnościowej i zrównoważonego rozwoju: „Mo-
delowanie wpływu zmian klimatycznych na kon-
kurencyjność regionów”;

■ z zakresu problemów logistycznych: „Modelo-
wanie procesów logistyki zwrotnej odpadów ko-
munalnych z tworzyw sztucznych w perspektywie 
doświadczeń międzynarodowych”;

■ z zakresu innowacji i zarządzania systemami 
gospodarczymi: „Rola innowacji w  procesach 
konwergencji technologicznej w europejskiej prze-
strzeni regionalnej”.

Braliśmy udział w opracowaniu Strategii Lublin 2020, Strate-
gii Lublin 2030 czy Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego do 2030 roku.

Jesteśmy beneficjentami programów wdrożeniowych, nasi ba-
dacze opracowali m.in. aplikację serwującą wybrane techniki 
projekcyjne w badaniach jakościowych nagrodzoną brązowym 
medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Inno-
wacji INTARG 2020.

Powołaliśmy Radę Przedsiębiorców, skupiającą menedżerów 
przedsiębiorstw i instytucji finansowych, szefów korporacji 
zawodowych oraz instytucji samorządowych. Stanowi ona ciało 
doradcze w zakresie: kształtowania sylwetki absolwenta, 
opiniowania zmian w ofercie studiów, wsparcia w efektywnym 
wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowego oraz powią-
zania praktyki gospodarczej z procesem kształcenia.

AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kształcimy na kierunkach prowadzonych w dyscyplinach eko-
nomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Oferujemy studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim 
na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, między-
narodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie, a także 
studia o profilu praktycznym analityka gospodarcza i logi-
styka. W  języku angielskim oferujemy studia o profilu prak-
tycznym dla przyszłych analityków danych – Business Analytics 
(studia I stopnia) oraz Data Science (studia II stopnia). Łącznie 
na wszystkich kierunkach Wydziału studiuje prawie 2700 
studentów, a około 10% z nich stanowią cudzoziemcy pocho-
dzący głównie z Ukrainy i Białorusi, ale także z Nigerii, Tanzanii, 
Korei Południowej, Chin i Gruzji.

W ramach Wydziału 
funkcjonują dwa Instytuty 
badawcze: Instytut Eko-
nomii i Finansów oraz 
Instytut Nauk o Zarządza-
niu i Jakości. W skład  
Instytutów wchodzi 
łącznie 13 Katedr.
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WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. +48 81 537 54 62
ekonomia@umcs.lublin.pl
www.ekonomia.umcs.pl



INSTYTUT NEOFILOLOGII 

W skład Instytutu wchodzi 9 Katedr: Anglistyki i Amery-
kanistyki, Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, 
Germanistyki, Hispanistyki, Romanistyki, Portugalistyki 
im. Luisa Lindleya Cintry, Językoznawstwa Słowiańskie-
go, Literaturoznawstwa Słowiańskiego oraz Lingwistyki 
Stosowanej.

Badania prowadzone w Instytucie mieszczą się w zakresie 
trzech dyscyplin naukowych: literaturoznawstwa, 
językoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii. 

W Instytucie prowadzone są badania naukowe reprezen-
tatywne dla różnych dziedzin językoznawstwa i literatu-
roznawstwa, w tym: językoznawstwa kognitywnego i hi-
storycznego, socjolingwistyki, dydaktyki języków obcych, 
przekładoznawstwa (np. tłumaczenia literatury pięknej, 
publikacji naukowych, tekstów użytkowych oraz tłuma-
czenia przysięgłe, symultaniczne i konsekutywne).

Współpracujemy z ponad 40 uniwersytetami z całego 
świata. Przy Instytucie działają 2 Centra prowadzące 
ożywioną działalność kulturalną, naukową oraz dydak-
tyczną:

■  Centrum Języka Portugalskiego/Camões,
■  Centrum Brytyjskie UMCS.

Wydajemy 4 czasopisma naukowe:
■  „Lublin Studies in Modern Languages and Litera-

ture”, indeksowane w: Erih Plus, ICI Journals Master 
List, CEEOL, BazHu i CEJSH; 

■  „New Horizons in English Studies”, indeksowane 
w: ERIH+, MLA International Bibliography, DOAJ, 
CEEOL, CEJSH, MIAR (Hiszpania), BazHum, ICI 
World of Journals;

■  „Studia Białorutenistyczne”; 
■  „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”. 

Dysponujemy aulami i salami ćwiczeniowymi wypo-
sażonymi w sprzęt wspomagający proces dydaktyczny, 
kabinami do tłumaczeń, laboratoriami fonetycznymi 
i komputerowymi oraz specjalistyczną biblioteką wydzia-
łową. Posiadamy również:

■ programy translatorskie typu CAT (Trados, MemoQ) 
oraz programy do tłumaczeń audiowizualnych 
(EZTitles), 

■  sprzęt pozwalający na uzyskanie wglądu w prze-
bieg procesów translacyjnych (okulograf, zestaw 
przenośnych kabin tłumaczeniowych, zestaw mi-
kroportów umożliwiających tłumaczenia „w terenie” 
oraz presenter tracking system).

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 

W skład Instytutu wchodzi 6 Katedr: Edukacji Polonistycznej, Hi-
storii Literatury Polskiej, Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka, 
Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Tekstologii i Gramatyki 
Języka Polskiego oraz Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej. 

Obecnie kształcimy studentów studiów I i II stopnia 
na kierunkach: filologia polska, e-edytorstwo i tech-
niki redakcyjne.

Badania naukowe Instytutu sytuują się w obszarze 
i  dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: 
literaturoznawstwo i językoznawstwo. Badania języko-
znawców doprowadziły m.in. do powstania tzw. lubel-
skiej szkoły etnolingwistycznej. 
Realizujemy granty NPRH, MEiN, NAWA, NCBiR oraz 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Wydajemy 3 czasopisma naukowe:

■  „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury”; 
■  „Annales UMCS Sectio FF Philologiae”;
■  „Annales UMCS Sectio N Educatio Nova”. 

W zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym realizujemy m.in.:

■  Program Współpracy Naukowo-Dydaktycznej In-
stytutu Filologii Polskiej ze Szkołami Partnerskimi,

■  Olimpiadę literatury i języka polskiego dla szkół 
podstawowych oraz średnich, 

■  Pogotowie Maturalne,
■  Wsparcie eksperckie dla Polskiego Radia Lublin, 

„Pisma Folkowego”, Akademickiego Radia Cen-
trum i Telewizji Akademickiej TV UMCS oraz Kato-
lickiego Radia Zamość. 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE prowadzi badania w dyscyplinie 
nauki o kulturze i religii, w tym badania nad kulturą żydowską prowa-
dzone przez Pracownię Kultury i Historii Żydów. 

Oferujemy studia I i II stopnia na kierunkach: kulturoznawstwo, 
technologie cyfrowe w animacji kultury i architektura informacji 
oraz Intercultural Communication in Education and the Workplace 
(anglojęzyczne studia II stopnia) i podyplomowe na kierunku muzealnictwo. 

W Instytucie funkcjonują dwa koła studenckie: Studenc-
kie Koło Naukowe Cyberkultury oraz Koło Naukowe 
Architektury Informacji. 

Instytut posiada specjalistyczne zbiory biblioteczne, pra-
cownie dydaktyczne wyposażone w komputery i pakiety 
graficzne do prowadzenia badań i pracy na poziomie pod-
stawowym, jak również zaawansowanym w małych grupach, 
a także warsztat montażu filmowego oraz studio mediów cy-
frowych. Dysponujemy specjalistycznym Humanistycznym 
Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji. 

Wydział 
Filologiczny 

W strukturze Wydziału 
znajdują się trzy Instytuty: 
Instytut Neofilologii, 
Instytut Filologii Polskiej 
oraz Instytut Nauk 
o Kulturze.
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
tel. +48 81 537 27 58, 537 28 92
babel@mail.umcs.pl
www.filologiczny.umcs.pl



Wydział 
Filozofii i Socjologii

W Instytucie Filozofii funkcjonuje Laboratorium badań 
nad multimodalnością dysponujące sprzętem umożli-
wiającym prowadzenie badań nad aktywnością percep-
cyjną (eye-trackery), aktywnością motoryczną (kostium 
Rokoko, rękawica SmartGlove), reakcjami na określone 
bodźce, przeżywaniem emocji (aparat biosignalplux) 
oraz funkcjonowaniem w rzeczywistości wirtualnej 
(gogle Oculus).

Wydajemy 2 czasopisma naukowe: „Kultura i Wartości” 
oraz „Filozofia i Nauka” (wspólnie z Instytutem Filozofii 
i Socjologii PAN).

W skład INSTYTUTU SOCJOLOGII wchodzą: Katedra 
Badań nad Kulturą i Komunikacją, Katedra Socjologii 
Gospodarki i Metod Badań Społecznych, Katedra Socjo-
logii Zmiany Społecznej, Katedra Społecznych Proble-
mów Zdrowotności.

Realizujemy badania z zakresu: 
■ modernizacji struktur życia społecznego w róż-

nych wymiarach; 
■ skutków współczesnych przemian społeczno-

-ekonomicznych; 
■ diagnozy działań socjalnych, zdrowotnych, edu-

kacyjnych, kondycji zdrowotnej i jakości życia 
Polaków; 

■ zderzenia kultur i tożsamości w Europie Środkowo-
-Wschodniej; społeczno-ekonomicznej diagnozy 
regionów Polski Wschodniej; 

■ pracy platformowej i jej prekarnych konsekwencji; 
■ analiz mediów społecznościowych; 
■ metodologicznych wyzwań współczesnej socjolo-

gii oraz mobilności i migracji.

Wyniki badań naszych pracowników wykorzystywane 
są w raportach instytucji międzynarodowych, takich jak 
Komisja Europejska czy Międzynarodowa Organizacja 
Pracy.

W Instytucie Socjologii wydawane jest czasopismo 
naukowe „Konteksty Społeczne”.

Współpracujemy z Zespołem ds. Wsparcia Osób z  Nie-
pełnosprawnościami przy realizacji projektu Przyjazny 
Uniwersytet, który zwraca uwagę środowiska akademic-
kiego na problemy zdrowia psychicznego oraz zbudowa-
nie sieci wsparcia dla studentów napotykających trud-
ności ze zdrowiem psychicznym (warsztaty, wykłady, 
spotkania filmowe – PsychoKino).

Prowadzimy badania naukowe w dwóch dyscyplinach: 
filozofia oraz nauki socjologiczne.

Kształcimy na 6 kierunkach studiów:
■ europeistyka (studia I stopnia),
■ filozofia (studia I i II stopnia),
■ kognitywistyka (studia I i II stopnia),
■ kreatywność społeczna (studia I stopnia),
■ socjologia (studia I i II stopnia), 
■ zarządzanie w politykach publicznych (studia 

I stopnia).

Prowadzimy również studia podyplomowe:
■ Coaching i mentoring – we współpracy z Izbą 

Coachingu,
■ Menedżer XXI wieku – we współpracy z Europej-

skim Instytutem Psychologii Biznesu.

Na Wydziale Filozofii i Socjologii działa 5 kół nauko-
wych, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania. Są to: Koło Kognitywistyki, Koło Nauko-
we Estetyków, Koło Naukowe Kreatywności Społecznej 
KreaTyVni, Koło Naukowe Studentów Socjologii oraz 
Koło Naukowe Holon.

INSTYTUT FILOZOFII tworzą: Katedra Estetyki i Filo-
zofii Kultury, Katedra Etyki, Katedra Historii Filozofii 
i Filozofii Porównawczej, Katedra Logiki i Kognitywisty-
ki, Katedra Ontologii i Epistemologii.

Zajmujemy się między innymi:
■ problematyką estetyki filozoficznej, filozoficznej 

refleksji nad kulturą i sztuką oraz antropologii 
kultury (ze szczególnym uwzględnieniem proce-
sów kultury nowoczesnej); 

■ problematyką etyki normatywnej, historią etyki 
polskiej, bioetyką, aksjologią; 

■ historią filozofii starożytnej, średniowiecznej, 
nowożytnej i współczesnej;

■ historią filozofii niemieckiej, brytyjskiej, arab-
skiej i rosyjskiej, filozofią społeczną i polityczną; 

■ problematyką zakresu logiki filozoficznej i formal-
nej, semiotyki kognitywnej, filozofii umysłu, nauk 
komputerowych, problematyką multimedialności 
i polisemiotyczności poznania w kontekście ko-
gnitywizmu i e-teorii; 

■ klasycznymi i najnowszymi zagadnieniami episte-
mologii i ontologii, teorii informacji, filozofią przy-
rody i nauk przyrodniczych, filozofią informatyki.

Realizujemy projekty NPRH, OPUS, SONATA, PRELUDIUM 
oraz Diamentowy Grant.

Nasi eksperci działają 
w ramach zespołu Wiedza 
ekspercka i procesy decy-
zyjne, którego celem jest 
analiza specyfiki wiedzy 
eksperckiej pod kątem jej 
wiarygodności, efektywności 
oraz uwikłań, uwarunkowań 
i transformacji społeczno-
-kulturowych.
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Kształcimy na 4 kierunkach: 
archeologia, historia, 
archiwistyka i nowocze-
sne zarządzanie zapisami 
informacyjnymi (studia I 
i II stopnia) oraz turystyka 
historyczna (studia I stopnia).

INSTYTUT ARCHEOLOGII

Kształcimy w zakresie studiów licencjackich i magisterskich.

Prowadzimy badania zorientowane na dziedzictwo kulturowe Lubel-
szczyzny, Polski i Europy Środkowej. Obejmują one wszystkie epoki 
w dziejach człowieka i koncentrują się wokół następujących zagadnień:

■  najstarsze dzieje człowieka, pierwszych społeczności ludzkich 
w Europie i na ziemiach Polski;

■  społeczności wczesnorolnicze w Polsce i Europie Środkowej 
(neolityzacja i eneolityzacja);

■  Polska i Europa Środkowa w epoce brązu i w początkach epoki 
żelaza;

■  Europa czasu wielkich grup etnicznych (Celtowie, Germanie 
i wschodnioeuropejsko-azjatyckie plemiona koczownicze);

■  kontakty ludów Europy Środkowej z cywilizacją śródziemnomor-
ską (neolitu po czasy antyczne);

■  wczesne średniowiecze, słowiańskie struktury plemienne, 
kształtowanie się państwowości polskiej;

■  archeologia funeralna;
■  archeologia współczesna (eksploracji pól bitewnych z czasów 

I Wojny Światowej);
■  metodyka i metodologia archeologii;
■  muzealnictwo i ochrona zabytków.

Działamy w takich gremiach naukowych jak: Polska Akademia Nauk 
– PAN, Narodowe Centrum Nauki – NCN, Deutsches Archäologisches 
Institut – DAI, European Association of Archaeologists – EAA, agendy 
UNESCO oraz centralnych instytucjach kultury (np. Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego). Część kadry zasiada również w radach 
naukowych licznych muzeów na Lubelszczyźnie (np.: Muzeum w Toma-
szowie Lubelskim, Muzeum w Chełmie, Muzeum w Hrubieszowie oraz 
Muzeum Narodowe w Lublinie).

Nasi eksperci związani są z takimi czasopismami jak: „Sprawozdania 
Archeologiczne”, „Archeologia Polski”, „Wiadomości Archeologiczne”, 
„Archäologisches Korrespondenzblatt”, „Praehistorische Zeitschrift, 
Germania”, „International Journal of Historical Archaeology”, „Quater-
nary International”.

Realizujemy projekty: NCN, MKiDN oraz z funduszy Unii Europejskiej.
Konsorcja i projekty:

■  Filioque – konsorcjum realizujące interdyscyplinarne badania tzw. 
Grodów Czerwieńskich (Czermna) i w szerszym kontekście pogra-
nicza kulturowego polsko-ruskiego we wczesnym średniowieczu;

■  DARIAH-PL – głównym celem projektu jest stworzenie ultranowo-
czesnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk 
o sztuce;

■ Wielbark Archaeological Field School – projekt dotyczący badań 
na jednym z najważniejszych w barbarzyńskiej Europie cmentarzysk 
w okresie rzymskim – nekropoli w Malborku-Wielbarku (2012–2014).

Współpracujemy z 16 ośrodkami zagranicznymi, prowadząc ponadre-
gionalne i transgraniczne, interdyscyplinarne badania naukowe. 

W tym zakresie tradycyjnie proponujemy 
serie popularnych i popularno-nauko-
wych prelekcji, prezentacji i wykładów 
w muzeach, placówkach oświatowych 
i ośrodkach kultury.

Wykonujemy różnorakie analizy i eksper-
tyzy naukowe. Dotyczą one przede wszyst-
kim symboliki (heraldyki samorządowej) 
oraz archiwizacji/digitalizacji dokumentów.

Komercjalizujemy wiedzę historyczną 
i dokonujemy związanych z tym wdrożeń, 
m.in. w zakresie turystyki kulturowej 
(np. wyznaczamy trasy turystyczne, przy-
gotowujemy przewodniki historyczne).

Działamy aktywnie w zakresie public hi-
story, szczególnie w obrębie odtwórstwa 
historycznego (np. koordynujemy działania 
grup rekonstrukcyjnych, opracowujemy 
scenariusze inscenizacji historycznych).

Jesteśmy gotowi na współpracę w zakre-
sie przygotowania monografii (historii): 
miast, gmin, osad, instytucji, przedsię-
biorstw, stowarzyszeń etc.

Realizujemy projekty: Centrum Badawczo-
-Rozwojowe e-Humanistyka (zajmuje się 
niestandardowymi narracjami historycz-
nymi, np. produkcją filmów i animacji hi-
storycznych, opracowaniem wirtualnych 
map historycznych oraz wizji związanych 
z historią tematycznych stron WWW) oraz 
Lubelskie Centrum Dokumentacji Histo-
rii Sportu (gromadzi wszelkie materiały 
z zakresu historii regionalnego sportu i na 
tej bazie opracowuje monografie klubów 
i stowarzyszeń sportowych).

Przy Instytucie afiliowane są wysoko 
punktowane periodyki: „Res Historica” 
oraz „Annales UMCS Sectio F Historia”.

Studenci i doktoranci publikują swoje 
pierwsze prace w czasopismach „Koło 
Historii” i „Podróżnik Historyczny”. Łamy 
tych periodyków oraz strona Wydziału 
i Instytutu mogą być wykorzystane 
w promocji konkretnych pomysłów/
przedsięwzięć podejmowanych i reali-
zowanych w zakresie współpracy z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym.

INSTYTUT HISTORII

Badania historyczne w UMCS rozpoczęły się w 1952 roku.  Obecnie 
w  skład Instytutu wchodzi 7 Katedr: Historii Starożytnej i Średnio-
wiecznej, Historii XVI-XIX w. i  Europy Wschodniej, Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych Historii, Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem, Historii 
Społecznej i Edukacji oraz Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii.

Nasze badania koncentrują się wokół takich zagadnień jak: Elity i wy-
kluczeni. Modele, ideologia i praktyki społeczne; Pogranicza jako prze-
strzeń interakcji społecznych i kreowania stereotypów; Przeobrażenia 
cywilizacyjne w dobie industrialnej i postindustrialnej (XIX-XXI w.); Badania 
nad dokumentacją, kancelariami, archiwami, bibliotekami oraz biuro-
kracją na przestrzeni dziejów i współcześnie; Rodzina, ród i wspólnoty 
w dziejach; Recepcja i mediatyzacja przeszłości w przestrzeni publicz-
nej; Źródłoznawstwo, nauki pomocnicze historii i edytorstwo historycz-
ne oraz Metodologia historii i dzieje historiografii.

Realizujemy również studia podyplomo-
we: Historia i wiedza o społeczeństwie 
dla nauczycieli oraz Archiwistyka.24
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Wydział 
Matematyki, Fizyki 
i Informatyki

W strukturze Wydziału funkcjonują 3 Instytuty: Matema-
tyki, Fizyki oraz Informatyki.

INSTYTUT MATEMATYKI

Składa się z 3 Katedr: Analizy Matematycznej, Matema-
tyki Stosowanej oraz Nauczania Matematyki i Informatyki. 

Prowadzimy badania w dyscyplinie matematyka, 
głównie w specjalnościach:

■ analiza funkcjonalna,
■ analiza zespolona i funkcje analityczne,
■ teoria prawdopodobieństwa,
■ procesy stochastyczne i ich zastosowania,
■ statystyka matematyczna,
■ geometria różniczkowa.

Wybrane osiągnięcia naukowe:
■ modelowanie ruchu pojazdów i pieszych przy uży-

ciu równań różniczkowych cząstkowych;
■ liczne nowe wyniki dotyczące opisu geometrii 

przestrzeni Banacha;
■ opis własności operatorów określonych na wy-

branych przestrzeniach funkcji analitycznych;
■ zastosowania procesów koagulacji w medycynie 

i  biologii;
■ nowe wyniki z teorii kolejek;
■  charakterystyka rozkładów prawdopodobieństwa 

w terminach regresji uporządkowanych danych 
statytystycznych;

■  twierdzenie graniczne rachunku prawdopodo-
bieństwa.

INSTYTUT INFORMATYKI

Składa się z 4 Katedr: Cyberbezpieczeństwa, Neuroin-
formatyki i Inżynierii Biomedycznej, Oprogramowania 
Systemów Informacyjnych, Systemów Inteligentnych.

Instytut posiada doskonałą infrastrukturę badawczą 
i dydaktyczną:

■ laboratoria naukowe umożliwiające prowadzenie 
badań oraz kształcenie studentów (klastry kom-
puterów wieloprocesorowych akcelerowanych 
kartami GPU umożliwiających szybkie przetwa-
rzanie dużych zbiorów danych metodami sztucz-
nej inteligencji),

■ laboratorium badania sygnałów EEG,
■ laboratorium cyberbezpieczeństwa i ochrony 

danych cyfrowych,
■ laboratorium robotyczne,
■ studenckie pracownie komputerowe ogólnego 

przeznaczenia,
■ laboratorium mikroprocesorowych systemów 

wbudowanych i urządzeń IoT,
■ laboratoria projektowania sieci komputerowych.

Główne kierunki badań:
■ metody efektywnego wykorzystania współczesnych 

komputerowych architektur wieloprocesorowych;
■ zastosowanie sztucznej inteligencji i metod ucze-

nia maszynowego do przetwarzania dużych zbiorów 
danych, w tym sygnałów EEG i rozpoznawania ob-
razów;

■ bioinformatyka i inżynieria biomedyczna, wizuali-
zacja danych, wirtualna rzeczywistość, cyberbez-
pieczeństwo i ochrona danych cyfrowych;

■ przetwarzanie danych przestrzennych i systemy GIS;
■ sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce, 

algorytmizacja i automatyzacja procesu przetwa-
rzania informacji.

INSTYTUT FIZYKI

Instytut Fizyki tworzą 4 Katedry: Fizyki Teoretycz-
nej, Biofizyki, Fizyki Materiałowej oraz Fizyki 
Powierzchni i Nanostruktur.

Najważniejsze osiągnięcia:
■ wprowadzenie efektywnego trójwymiarowego 

modelu do numerycznej symulacji zjawisk za-
chodzących w chromosferze Słońca;

■ analiza właściwości nowego dwuwymiarowego 
nadprzewodnika topologicznego i wyznacze-
nie przewodnictwa w holograficznym opisie 
grafenu oraz opis kwazicząstek Majorany;

■ określenie wpływu ciemnej materii na włosy 
czarnych dziur oraz gwiazd bozonowych oraz 
analizę kwazinormalnych modów czarnych 
dziur w teorii grawitacji;

■ opis struktury jąder atomowych i ich wzbudzeń 
kolektywnych, w szczególności wysokospi-
nowych stanów rotacyjnych, a także analiza 
rozpadów ciężkich i superciężkich jąder: roz-
szczepienia, emisji klastrów, cząstek alfa i  in-
nych lekkich cząstek; rozbudowywano również 
aparat matematyczny modeli jąder atomo-
wych;

■ pobicie światowego rekordu 
rozdzielczości w  mikroskopii 
w podczerwieni;

■ zastosowanie pozytonów w badaniach mate-
riałów biologicznych w zakresie diagnostyki 
onkologicznej, w tym towarzyszącej obrazowa-
niu w nowej generacji skanerów PET;

■ wykorzystanie techniki opartej na zjawisku 
Mössbauera do opracowania metody tzw. hi-
pertermii, czyli metody celowanej terapii me-
dycznej niszczenia guzów;

■ potwierdzenie eksperymentalne istnienia 
nowej klasy bezmasowych fermionów Diraca 
w  układach dwuwymiarowych;

■ synteza nowego materiału dwuwymiarowego – 
planarnego silicenu (krzemowego odpowiedni-
ka grafenu);

■ wytworzenie, po raz pierwszy w świecie, anty-
monenu (pojedynczej warstwy antymonu) 
na metaliczych studniach kwantowych – pro-
wadzone są badania nad nad tym materiałem, 
wykazującym unikalne własności elektryczne.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje kształ-
cenie na 8 kierunkach studiów: 

■  matematyka,
■  matematyka w finansach,
■  nauczanie matematyki i informatyki,
■  fizyka,
■  fizyka techniczna (w języku polskim i angielskim),
■  inżynieria nowoczesnych materiałów,
■  nauczanie fizyki i informatyki,
■  informatyka.

Wydział posiada doskonałą infrastrukturę dydaktyczną:
■  laboratoria: komputerowe, cyberbezpieczeństwa 

i ochrony danych cyfrowych, robotyki, projektowa-
nia sieci komputerowych, badania sygnałów EEG;

■  pracownie: fizyczne, elektroniki, fizyki medycznej, 
metod jądrowych, optometrii;

■  specjalistyczne pracownie: ciała stałego, biofizyki, 
jądrowa.
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Wydział 
Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się jednostką zarówno w sferze badawczo-naukowej, jak i dydaktycznej. 
Zapewniamy solidne podstawy do prowadzenia różnych form aktywności zawodowej. Dostarczamy pogłębionej 
i funkcjonalnej wiedzy o środowisku, społeczeństwie i gospodarce oraz o współczesnych procesach przemian i rozwoju. 
Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są przy dużym udziale przedstawicieli otoczenia zewnętrznego, 
reprezentujących kluczowe instytucje i przedsiębiorstwa. Kształcimy na 6 kierunkach:

■ geografia (studia I i II stopnia);
■ geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia inżynierskie);
■ geoinformatyka (studia I stopnia inżynierskie i II stopnia);
■ gospodarka przestrzenna (studnia I stopnia inżynierskie i II stopnia);
■ Tourism Management (studia I stopnia, anglojęzyczne);
■ turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia).

INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU 

Jesteśmy jednostką naukową prowadzącą interdyscyplinarne badania 
dotyczące zjawisk oraz procesów społecznych w ich przestrzennym 
aspekcie. Zatrudniamy specjalistów z zakresu: hydrologii, meteoro-
logii, klimatologii, gleboznawstwa, geomorfologii, mineralogii, 
sedymentologii, geograficznych systemów informacyjnych (GIS) oraz 
naziemnego (terenowego) skaningu laserowego (TLS). Stosujemy 
najnowocześniejsze metody badań geomorfologicznych z użyciem 
wysokiej klasy dronów i  innowacyjnych technik remote sensing, 
pozwalających na szczegółowy monitoring procesów modelujących 
powierzchnię Ziemi.

Od 1986 roku jesteśmy organizatorem i partnerem badań międzyna-
rodowych oraz liderem badań polarnych w skali kraju. Prowadzimy 
Stację Polarną UMCS w Calypsobyen na Spitsbergenie.

Nasze badania dotyczą:
■ rozpoznania i monitorowania geozagrożeń pozostających 

pod wpływem czynników naturalnych i gospodarki człowieka 
oraz przewidywania i szacowania ich skutków;

■ monitoringu meteorologicznego i monitoringu zagrożeń dla 
zasobów wód; 

■ prowadzenia edukacji społecznej z zakresu ochrony georóż-
norodności, ochrony zasobów wody pitnej i konieczności 
ochrony obszarów retencji wód (np. udział w  wydarzeniach: 
Green Week i World Wetlands Day).

Nasi naukowcy uczestniczą w kreowaniu: 
■ polityki ochrony obszarów cennych przyrodniczo (Poleski 

i Roztoczański Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubelskiego);

■ polityki przestrzennej miasta i regionu (Strategia Rozwoju 
Województwa Lubelskiego do 2030, Kierunki Rozwoju Prze-
strzennego Lublina, raporty, ekspertyzy, mapy i inne opracowa-
nia na zlecenie).

INSTYTUT GEOGRAFII  
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ  
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Jesteśmy jednostką naukową zatrudniającą 
specjalistów z zakresu m.in.: geografii spo-
łecznej, geografii ekonomicznej, geografii 
politycznej, ekonomii, gospodarki prze-
strzennej, urbanistyki, turyzmu, kartografii 
i geomatyki. 

Wykonujemy ekspertyzy, ewaluacje, 
analizy, projekty, diagnozy i prognozy 
z zakresu m.in.:

■ polityki regionalnej (np. strategie 
rozwoju województw), 

■ programowania rozwoju lokalnego 
(np. strategie rozwoju gmin i programy 
rewitalizacji), 

■ miejscowego planowania przestrzen-
nego (np. studia zagospodarowania 
gmin i plany miejscowe), 

■ projektowania urbanistycznego,
■ rewitalizacji społecznej i przestrzennej, 
■ inwestycji infrastrukturalnych  

i dostępności transportowej,
■ programów współpracy transgranicznej,
■ modelowania i wizualizacji danych 

przestrzennych 2D, 3D i 4D (GIS).

Od wielu lat dostarczamy naszym 
partnerom indywidualnie zaprojektowane 
rozwiązania oparte na najnowszej 
wiedzy naukowej z zakresu szeroko 
rozumianej geografii oraz gospodarki 
przestrzennej. Skutecznie pozyskujemy 
zewnętrzne środki na rozwój, tworzymy 
innowacyjne rozwiązania, realizujemy 
oryginalne pomysły oraz pasje. 
Aktywnie angażujemy się we współpracę 
instytucjonalną i indywidualną 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.28
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Wydział 
Pedagogiki 
i Psychologii

AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Kształcimy na 7 kierunkach:
■ psychologia (jednolite 5-letnie studia magisterskie),
■ pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite 5-letnie studia 

magisterskie),
■ pedagogika specjalna (jednolite 5-letnie studia magisterskie),
■ animacja kultury (studia I i II stopnia),
■ praca socjalna (studia I i II stopnia),
■ pedagogika (studia I i II stopnia),
■ pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia).

INSTYTUT PEDAGOGIKI

W skład Instytutu wchodzi 10 Katedr: Dydaktyki, 
Metodologii Nauk Pedagogicznych, Pedagogiki Kultury, 
Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Pedagogiki Resocjaliza-
cyjnej, Pedagogiki Społecznej, Pedeutologii i  Edukacji 
Zdrowotnej, Psychopedagogiki Specjalnej i  Socjope-
dagogiki Specjalnej, Teorii Wychowania oraz Wczesnej 
Edukacji.

Główne obszary badań:
■ przemiany społeczno-kulturowe i polityczne, ich 

wpływ na jakość i funkcjonowanie różnych grup 
społecznych;

■ proces kształcenia i wychowania w placówkach 
edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych;

■ rola i funkcjonowanie zawodowe nauczyciela;
■ edukacja i rehabilitacja osób z różnym rodzajem 

niepełnosprawności;
■ sztuka i kultura w edukacji.

Interdyscyplinarne zespoły badawcze:
■ NeuroEduLab – realizacja innowacyjnych i inter-

dyscyplinarnych badań z zakresu neuroobrazo-
wania mózgu w ramach projektu „Wykorzystanie 
spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) 
w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie 
profilaktyki i terapii wybranych chorób cywiliza-
cyjnych oraz podniesienia jakości systemu edu-
kacji” – przy wykorzystaniu urządzenia badaw-
czego do funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej 
podczerwieni (fNIRS).

■ Badania nad edukacją według zasad pedagogiki 
Marii Montessori – celem badań jest określenie 
dynamiki zmian rozwojowych w sferze poznaw-
czej, społeczno-emocjonalnej grupy uczniów, 
z  uwzględnieniem uwarunkowań środowiska ro-
dzinnego i szkolnego.

■ Ster na STEAM – program wspierania rozwoju 
myślenia przestrzennego dzieci, zestaw gier i zabaw.

INSTYTUT PSYCHOLOGII

Składa się z 4 Katedr: Psychologii Emocji i Osobowości, 
Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej, 
Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz Psycho-
logii Społecznej.

Wybrane obszary badawcze:
■ koncepcje emocjonalne i mentalne  

reprezentacje emocji, 
■ psycholingwistyczne podejście  

do dyskursu emocjonalnego, 
■ psychologia mediów,
■ funkcjonowanie poznawcze u dzieci  

z zaburzeniami neurorozwojowymi, 
■ psychologia zdrowia i dobrostan  

dorosłych w pandemii,
■ psychoterapia,
■ funkcjonowanie poznawcze i neuropsychologicz-

ne osób dorosłych w różnych fazach życia,
■ funkcjonowanie poznawcze dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami neurorozwojowymi i nabytymi 
dysfunkcjami mózgu,

■ psychologiczne uwarunkowania zachowań  
wyborczych,

■ perswazja w komunikowaniu rozwiązań  
problemów społecznych,

■ wypalenie zawodowe.

Realizowane projekty badawcze:
■ „Pamięć dźwiękowa we wspomnieniach i rela-

cjach świadków na przykładzie obozu koncentra-
cyjnego w Dachau”;

■ „Klimat szkolny sprzyjający autodeterminacji 
uczniów zdolnych”;

■ „Nauka dla edukacji. Centrum transferu wiedzy 
psychologicznej w UMCS – projekt wdrożeniowy”;

■ „Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych 
na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania 
czynnikami biologicznymi oraz zmiennymi 
psychospołecznymi”;

■ „Wpływ jednoczesnej aktywizacji prozdrowot-
nych i proekologicznych norm dotyczących mycia 
dłoni na występowanie efektu hamowania norm 
przeciwstawnych”.

Współpracujemy z instytucjami eduka-
cyjnymi, instytucjami kultury, placówka-
mi służby zdrowia, instytucjami pomocy 
społecznej, zakładami penitencjarnymi, 
administracją samorządową i centralną, 
a także przedsiębiorstwami komercyjnymi.

Realizowane projekty dydaktyczne:
■ „Uniwersalność +” – podniesienie 

kompetencji studentów w zakresie 
projektowania uniwersalnego zgod-
nie z modelowym rozwiązaniem od-
powiadającym na potrzeby gospo-
darki, rynku pracy i społeczeństwa;

■ „Innowacyjne zasoby edukacyjne 
w kształceniu zdalnym” – wypraco-
wanie innowacyjnych cyfrowych za-
sobów edukacyjnych wspierających 
zapobieganie wykluczaniu uczą-
cych się zdalnie;

■ „Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka i wsparcia rodziny”;

■ „Przedsiębiorcze dzieciaki” – kształ-
towanie postaw przedsiębiorczych 
i  rozwijanie kompetencji warunku-
jących rozwój kariery zawodowej;

■ „Przedsiębiorcza Młodzież” – rozwi-
janie wśród młodzieży kompetencji 
w zakresie przedsiębiorczości.
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Wydział 
Politologii
i Dziennikarstwa

(m.in.: Uniwersytet Queens, Belfast, Wielka Brytania, 
Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania, Uniwersytet 
w Lizbonie, Portugalia, Uniwersytet w Ankarze, Turcja).
Program MOST – wymiana krajowa (m.in.: Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie).

Jesteśmy siedzibą Terenowego Oddziału UMCS Legii 
Akademickiej, której aktywność polega na działalności 
na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego,  edukacji obronnej społeczeństwa i  promowaniu 
postaw patriotyczno-obywatelskich. 
 
W strukturze Wydziału znajdują się dwa Instytuty: Nauk 
o Polityce i Administracji oraz Nauk o Komunikacji 
Społecznej i Mediach. 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

W skład Instytutu wchodzi 7 Katedr: Administracji Publicz-
nej, Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Myśli Politycz-
nej, Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, Stosunków 
Międzynarodowych, Systemów Politycznych i Praw Czło-
wieka, Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji 
oraz Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji.

Kontynuujemy tradycje lubelskiej szkoły politologicznej, 
prowadząc badania w zakresie: teorii polityki, syste-
mów politycznych, polskiej myśli politycznej, ruchów 
politycznych, marketingu i komunikowania politycz-
nego, praw człowieka i badań etnicznych, stosunków 
międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i ad-
ministracji publicznej. Ilościowy i jakościowy dorobek 
naukowy przyniósł nam uznanie w kraju i za granicą.

Działalność wydawnicza: 
■ „Annales UMCS Sectio K – Politologia”, 
■ „TEKA of Political Science and International 

Relations”,
■ „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales”,
■ „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”,
■ „Annales UMCS Sectio M – Balcaniensis et Carpa-

thiensis”.

Aktywnie uczestniczymy w pracach m.in.: International 
Political Science Association (IPSA), Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego 
Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM).

Systematycznie powiększamy liczbę zagranicznych 
partnerów i działamy na rzecz budowy sieci takich 
partnerstw. Współpracujemy z uczelniami z: Ukrainy, 

Nasi studenci zdobywają wiedzę 
i kompetencje zawodowe  
na zajęciach realizowanych 
przez wykwalifikowaną i przyjazną 
studentom kadrę akademicką 
oraz  mają do dyspozycji naj-
nowocześniejszą infrastrukturę 
dydaktyczną w nowej siedzibie 
Wydziału.

Akredytacje i wyróżnienia

Posiadamy ocenę wyróżniającą na kierunku stosunki 
międzynarodowe oraz ocenę pozytywną dla kierunków: 
bezpieczeństwo narodowe, politologia oraz dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna przyznaną przez Polską 
Komisję Akredytacyjną. Kierunki produkcja medialna 
oraz społeczeństwo informacyjne otrzymały certyfikat 
„Studia z Przyszłością”, zaś kierunek produkcja me-
dialna został wyróżniony certyfikatem „Lidera Jakości 
Kształcenia”.

STUDENCI

Angażują się w działalność mediów akademickich TV 
UMCS czy Akademickiego Radia Centrum oraz publikują 
na łamach studenckiego magazynu „Polformance”.

Swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać w 12 kołach 
naukowych. Ponadto organizują i koordynują m.in.:

■ „Tydzień samorządności”,
■ Galę Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory,
■ symulacje obrad rady gminy,
■ międzynarodowe konferencje i spotkania nauko-

we np. serię wydarzeń (webinarów) w ramach 
Women in International Relations.

Nasi studenci mają możliwość debiutu naukowego, 
publikując artykuły naukowe w „Zeszytach Naukowych 
Consensus”. Zeszyty znajdują się na punktowanej liście 
czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Korzystają również z programów wymiany  studenckiej:
Program ERASMUS + – wymiana międzynarodowa 

Kształcimy na 11 kierunkach:
■ studia stacjonarne licencjackie i magisterskie: 

politologia, stosunki międzynarodowe, bez-
pieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna, produkcja medialna oraz 
społeczeństwo informacyjne; 

■ studia stacjonarne licencjackie: Public Relations 
i zarządzanie informacją, administracja i zarzą-
dzanie publiczne;

■ studia stacjonarne magisterskie: administracja 
publiczna;

■ studia stacjonarne licencjackie i magisterskie 
w języku angielskim: International Relations, 
IT Cyber Security (tylko licencjackie);

■ studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie: 
bezpieczeństwo narodowe.

Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Gruzji. Rozwijamy kontak-
ty z uczelniami z Europy Zachodniej, Ameryki Południo-
wej oraz państw dalekiego Wschodu.

INSTYTUT NAUK  
O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH

W skład Instytutu wchodzą 4 Katedry: Dziennikarstwa, 
Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Komu-
nikacji Medialnej, Teorii Mediów oraz Pracownia Badań 
nad Instytutem Literackim w Paryżu.

Prowadzimy działalność naukowo-badawczą z obsza-
ru m.in.:

■ teorii komunikowania i mediów, systemów medial-
nych, opinii publicznej, profesjonalizacji komuni-
kowania politycznego i marketingu politycznego, 
problemów współczesnego dziennikarstwa, me-
todologii badań medioznawczych, mediatyzacji 
sfery publicznej, historii mediów, analizy filmu, 
aktywności obywatelskiej on-line;

■ nauki o informacji, mediach, współczesnej bibliologii 
oraz edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej;

■ historii prasy, dyskursu medialnego współcze-
snych tekstów reportażowych, edurozrywki, ko-
munikowania o zdrowiu, marketingu społecznego, 
praktyki i teorii prozodii medialnej;

■ epistemologii, ontologii i aksjologii mediów, multi-
modalności perswazyjnych komunikatów, storytel-
lingu, genologii, a także filozofii i krytyki sztuki.

Redagujemy „Mediatization Studies” – międzynarodo-
we czasopismo naukowe poświęcone medioznawstwu 
i  tematyce mediatyzacji. Stanowi ono przestrzeń do 
wymiany i publikacji teoretycznych pomysłów oraz wy-
ników badań poświęconych procesowi mediatyzacji. 

Jesteśmy laureatami prestiżowych nagród, w tym m.in.: 
„Media and Democracy Karol Jakubowicz Award”, 
Nagrody KRRiT im. dr. Pawła Stępki oraz Polskiej Na-
grody Filmowej ORŁY.

Z otoczeniem społeczno-gospodarczym współpracu-
jemy głównie w zakresie: przygotowywania ekspertyz, 
analiz, sondaży, tworzenia programów telewizyjnych 
oraz wypowiedzi medialnych. Z naszym udziałem po-
wstają programy w mediach, np. materiały reporterskie.

Oprócz działalności naukowo-badawczej rozwijamy nasze 
pasje, których efektem są ciekawe projekty społeczne, 
np. Szkoła Społecznej Uważności – kompetencje dzien-
nikarskie kluczem do sukcesu w zawodowym star-
cie” z kursem tworzenia opowieści.
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Wydział 
Prawa i Administracji

W ramach Instytutu Nauk Prawnych funkcjo-
nuje 17 Katedr: Doktryn Polityczno-Prawnych 
i Prawa Rzymskiego, Historii Państwa i Prawa, 
Postępowania Administracyjnego, Postępo-
wania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa 
Handlowego, Postępowania Karnego, Prawa 
Administracyjnego i Nauki o Administracji, 
Prawa Cywilnego, Prawa Finansowego, Prawa 
Gospodarczego i Handlowego, Prawa Informa-
tycznego i Zawodów Prawniczych, Prawa Kar-
nego i Kryminologii, Prawa Konstytucyjnego, 
Prawa Międzynarodowego Publicznego, Pra-
wa Pracy, Prawa Rolnego i Gospodarki Grun-
tami, Prawa Unii Europejskiej, Teorii i Filozofii 
Prawa oraz zespół badawczo-dydaktyczny – 
Zespół Prawa Dowodowego i Kryminalistyki. 

Na Wydziale działa Centrum Badań nad Parlamentary-
zmem oraz Uniwersyteckie Centrum Mediacji. 

Kształcimy na 7 kierunkach:
■ prawo (5-letnie studia magisterskie stacjonarne 

i niestacjonarne);
■ prawno-administracyjnym  

(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne);
■ bezpieczeństwo wewnętrzne  

(studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne);
■ prawno-biznesowym (studia I stopnia);
■ prawno-menedżerskim (studia II stopnia);
■ kryminologii (studia I i II stopnia stacjonarne  

i niestacjonarne);
■ prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej 

(studia II stopnia). 

Wydział ma też bogatą ofertę studiów podyplomowych 
prowadzonych w zakresie: administracji publicznej, 
ochrony własności intelektualnej, ochrony danych oso-
bowych, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych, przedsiębiorczości, legislacji, prawa 
podatkowego, prawa technologii informacyjnych, które 
umożliwiają poszerzanie i aktualizację wiedzy uzyskanej 
na odbywanych wcześniej studiach.

Działalność wydawnicza:
■ „Studia Iuridica Lublinensia” – czasopismo włą-

czone do baz naukowych SCOPUS i DOAJ (Directo-
ry Open Access Journals),

■ „Annales UMCS Sectio G – Ius”,
■  „Studenckie Zeszyty Naukowe” („Ars Iuridica”),
■  „Przegląd Prawa Administracyjnego”.

Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami 
European Law Faculties Association (ELFA) i European 
Legal Practice Programme (ELPIS).

Na Wydziale działają szkoły prawa obcego: niemieckie-
go, francuskiego, brytyjskiego, czeskiego, ukraińskiego. 
Corocznie są organizowane dla studentów zajęcia z za-
kresu prawa amerykańskiego, w ramach których jest 
przeprowadzana symulowana rozprawa przed sądem 
amerykańskim.

Na Wydziale działają 24 studenckie koła naukowe, które 
organizują krajowe i międzynarodowe konferencje i se-
minaria oraz współpracują z międzynarodowymi orga-
nizacjami studenckimi Europejskim Stowarzyszeniem 
Studentów Prawa – ELSA oraz Phi Delta Phi Międzyna-
rodowym Bractwem Prawniczym. Na Wydziale funkcjo-
nuje Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna.

Mamy 4000 studentów, 
w tym 75 studentów 
zagranicznych.

Pracownikami Wydziału są:
■ redaktorzy i autorzy „Wielkiej Encyklo-

pedii Prawa”, leksykonów prawniczych, 
komentarzy dotyczących krajowych i mię-
dzynarodowych aktów prawnych, wielu 
tomów systemu prawa;

■ członkowie towarzystw i komitetów na-
ukowych oraz programowych;

■ byli członkowie Trybunału Konstytucyj-
nego i Trybunału Stanu;

■ sędziowie Sądu Najwyższego, Naczel-
nego Sądu Administracyjnego i sądów 
powszechnych;

■ członkowie zawodowych korporacji 
prawniczych – izb adwokackich, rad-
cowskich, notarialnych i komorniczych;

■ członkowie Komisji Kodyfikacyjnej, Rady 
Legislacyjnej, Ośrodka Badań, Studiów i Le-
gislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Do najważniejszych obszarów 
wpływu działalności naukowej 
należy: kształtowanie prawa 
własności intelektualnej w Polsce 
i Unii Europejskiej, doskonalenie 
prawnych uwarunkowań działalności 
gospodarczej w Polsce w aspek-
cie gospodarczym i społecznym, 
konstytucyjne uwarunkowania 
stanowienia i stosowania prawa 
w kontekście ich znaczenia dla 
funkcjonowania społeczeństwa 
w demokratycznym państwie 
prawa.
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Wydział 
Zamiejscowy
w Puławach

Uniwersytet 
Dziecięcy

Tworzymy i wyrównujemy szanse edukacyjne 
oraz możliwości rozwoju dzieci, rozbudzamy za-
interesowanie nauką jako obszaru atrakcyjnych 
poszukiwań i przeżyć, ukazujemy i promujemy 
korzyści płynące z wiedzy. Popularyzujemy 
ideę kształcenia przez całe życie. Poszerza-
my zainteresowania dzieci, staramy się wzbu-
dzać fascynację światem i badaniami. 

U podstaw naszego przedsięwzięcia leży prze-
konanie, że wykształcenie to najważniejsze 
narzędzie, w jakie można wyposażyć dzieci. 
Nie chodzi o naukę konkretnego przedmiotu – 
tylko o sam fakt zadawania pytań i zdobywania 
na nie odpowiedzi oraz rozwijanie zdolności 
i talentów.

Prowadzone wykłady i warsztaty mają charakter 
interaktywny. Podczas zajęć nasi mali studenci 
poszerzają swoją wiedzę o aspekty, których nie 
obejmuje tradycyjne nauczanie szkolne. Bezpo-
średni kontakt ze specjalistami i pasjonatami 
z  wąskich dziedzin wiedzy  sprawia, że nauka 
staje się im bliska, inspirująca i przydatna. 

Studentem Uniwersytetu Dziecięcego UMCS 
może zostać każde dziecko w wieku 6–12 lat. 
Spotkania odbywają się 1–2 razy w miesiącu. 
Dodatkowo uczestnicy zapisują się na wybrane 
warsztaty zgodnie z indywidualnymi zaintere-
sowaniami. Działamy w Lublinie oraz w  filiach 
w Puławach, Kazimierzu Dolnym /SP Dąbrówka, 
Nałęczowie, Tarnogrodzie, Końskowoli, Terpen-
tynie/Dzierzkowice i  Bełżycach.

Posiadamy również ofertę edukacyjną dla:

■ uczniów szkół podstawowych – wspólnie z Wydzia-
łem Matematyki, Fizyki i Informatyki realizujemy zajęcia 
„Umiemy matmę – warsztaty dla 8-klasistów”;

■ maturzystów – od 2000 roku doświadczeni nauczyciele, 
egzaminatorzy maturalni wspierają w przygotowaniach 
do matury; oferujemy kursy z: matematyki, języka polskiego 
i angielskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i WOS. 

Wydział realizuje wyłącznie działalność dydaktyczną. 
Obecnie kształcimy na kierunkach: administracja 
publiczna (studia I stopnia: stacjonarne i niestacjo-
narne), biobezpieczeństwo (studia I stopnia: sta-
cjonarne i  niestacjonarne), wychowanie fizyczne 
(studia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne) oraz 
techniki kryminalistyczne (studia I stopnia: stacjo-
narne i niestacjonarne).

Funkcjonujemy od 2013 roku, kiedy to wraz 
z członkami zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe 
„PUŁAWY” S.A. ówczesne władze rektorskie 
podpisały porozumienie zakładające m.in. or-
ganizację i  prowadzenie studiów inżynierskich 
na kierunkach: chemia techniczna, administra-
cja publiczna oraz Public relations i doradztwo 
medialne, a także studiów podyplomowych dla 
pracowników Grupy Azoty. Ważna część poro-
zumienia dotyczyła: praktyk oraz staży dla 
studentów, realizacji prac dyplomowych 
i  doktorskich związanych z zakresem funk-
cjonowania Zakładów Azotowych, współpracy 
badawczej, komercjalizacji wyników badań, 
a także funkcjonowaniem elitarnego centrum 
kompetencji (Nitrogen Elite Centre Puławy) 
w zakresie upowszechniania zastosowania 
produktów Zakładów Azotowych w Puławach 
i promocji wspólnych przedsięwzięć.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach od po-
czątku wspierany jest przez władze samorządo-
we miasta, powiatu oraz dyrektorów puławskich 
instytutów, instytucji gospodarczych i przemy-
słowych. Utworzenie w Puławach zamiejscowej 
jednostki uniwersyteckiej dało szerokie moż-
liwości rozwinięcia współpracy z różnego typu 
podmiotami w oparciu o bardzo dobre relacje 
partnerskie.
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy
tel. +48 81 887 49 49
wydzial.zamiejscowy@umcs.pl
www.pulawy.umcs.pl

BIURO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO UMCS
ul. Radziszewskiego 11/11, 20-036 Lublin
tel. +48 (81) 537 79 52
uniwersytetdzieciecy@poczta.umcs.lublin.pl



Naszym podstawowym celem jest dążenie do doskonałości akademickiej w nauczaniu i badaniach. Cenimy dok-
torantów, wykładowców i pracowników z różnych środowisk zaangażowanych w tworzenie atmosfery zaufania i sza-
cunku. Kładziemy nacisk na uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych, pozwalających na sa-
modzielne prowadzenie badań naukowych, formułowanie problemów badawczych, stosowanie nowoczesnych technik 
i narzędzi w procesie badawczym oraz umiejętność komunikowania się w międzynarodowym i krajowym środo-
wisku naukowym. 

Szkoły Doktorskie zapewniają również uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji odpowiadająch wymogom 
pracy poza środowiskiem naukowym oraz współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Program Studiów w Szkołach Doktorskich trwa 4 lata (8 semestrów) i jest organizowany na podstawie pro-
gramu nauczania i indywidualnych planów badawczych doktorantów. Pozwalają one doktorantom osiągnąć 
efekty uczenia się na poziomie 8 PQF.

SZKOŁA DOKTORSKA  
NAUK HUMANISTYCZNYCH 

Kształcimy w dyscyplinach:
■ archeologia,
■ filozofia,
■ historia,
■ językoznawstwa,
■ nauki o kulturze i religii,
■ sztuki muzyczne,
■ sztuki plastyczne i konserwacja 

dzieł sztuki.

SZKOŁA DOKTORSKA  
NAUK SPOŁECZNYCH 

Kształcimy w dyscyplinach:
■ ekonomia i finanse,
■ geografia społeczno-ekonomicz-

na i gospodarka przestrzenna,
■ nauki o komunikacji społecznej 

i mediach,
■ nauki o polityce i administracji 

publicznej,
■ nauki o zarządzaniu i jakości,
■ nauki prawne,
■ nauki socjologiczne,
■ pedagogika,
■ psychologia.

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH  
I PRZYRODNICZYCH 

Prowadzimy kształcenie wspólnie z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana 
Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w  Lublinie, Instytutem 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem 
Badawczym w Puławach oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Kształcimy w dyscyplinach:

■ matematyka,
■ nauki biologiczne,
■ nauki chemiczne,
■ nauki fizyczne,
■ nauki o Ziemi i środowisku,
■ rolnictwo i ogrodnictwo.

PROGRAM NAWA STER 2021 – SYSTEMOWE WSPARCIE 
UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKÓŁ DOKTORSKICH 

Realizowane zadania:
■ stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych;
■ staże doktorantów w zagranicznych ośrodkach naukowych 

(staże naukowe, badawcze lub szkoleniowe) oraz udział 
doktorantów w zagranicznych stażach artystycznych;

■ udział doktorantów w Szkole Letniej organizowanej przez UMCS;
■ program Mentoringowy dla najlepszych doktorantów;
■ Program Visiting Professors;
■ warsztaty transdyscyplinarne dla opiekunów naukowych;
■ seminarium eksperckie nt. internacjonalizacji Szkół Doktor-

skich na UMCS oraz wizyty studyjne pracowników szkół 
doktorskich;

■ pozyskiwanie doktorantów poprzez rozszerzenie oferty eduka-
cyjnej SD UMCS oraz wzmocnienie widoczności i rozpoznawal-
ności UMCS za granicą.

W strukturze Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej  
działają trzy Szkoły Doktorskie: 
Szkoła Doktorska Nauk Huma-
nistycznych, Szkoła Doktorska 
Nauk Społecznych i Szkoła 
Doktorska Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych.

SZKOŁY DOKTORSKIE UMCS
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin
tel. +48 81 537 50 60
szkoladoktorska@umcs.pl
www.szkolydoktorskie.umcs.pl

Szkoły 
Doktorskie
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ECOTECH-COMPLEX Naszymi celami są działania na rzecz pogłębiania efek-
tu synergii w zakresie współpracy międzywydziałowej 
i międzyinstytutowej w UMCS oraz współpracy między-
uczelnianej i międzyinstytutowej w Lublinie i w regionie.

Cele naukowe i społeczno-ekonomiczne:
■ podejmowanie wyzwań badawczych w oparciu 

o finansowanie ze źródeł krajowych i międzynaro-
dowych oraz pomoc w pozyskiwaniu takiego dofi-
nansowania;

■ zwiększenie innowacyjności branż w obszarze 
profili merytorycznych AGRO-BIO-MED-ECO-FOOD;

■ wspieranie badań wspomagających opracowanie 
i wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych 
technologii i produktów;

■ zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 
regionu i kraju poprzez ukierunkowanie badań 
na zastosowania i transfer wyników do gospodarki;

■ wzrost konkurencyjności sektora naukowego;
■ oddziaływanie na rynek pracy poprzez rozwój wie-

dzy i umiejętności niezbędnych w innowacyjnej 
gospodarce.

Działalność Centrum kierujemy do:
■ młodych i ambitnych absolwentów posiadających 

wizję własnej kariery i nieszablonowe pomysły 
badawcze i biznesowe,

■ przedsiębiorców zamierzających wykorzystać 
w swojej działalności nowoczesne badania i tech-
nologie,

■ regionalnych producentów zainteresowanych no-
wymi technologiami z obszarów ECO i AGRO,

■ inwestorów zainteresowanych rozwojem biznesu 
i tworzeniem miejsc pracy w oparciu o rozwój no-
wych technologii.

Dysponujemy:
■ nowoczesnymi laboratoriami o łącznej powierzch-

ni 2600 m2,
■ pomieszczeniami laboratoryjnymi o wysokiej czy-

stości (tzw. „clean room”),
■ wysokopolowym skanerem rezonansu magne-

tycznego o indukcji pola magnetycznego 7 Tesli –  
to tomograf do zastosowań badawczo-naukowych 
w zakresie zaawansowanych badań mózgu i obrazo-
wania innych obszarów anatomicznych w obrębie 
całego ciała człowieka (diagnozowanie zaburzeń 
związanych z tzw. chorobami wieku starczego, 
np.: otępienie starcze, choroba Alzheimera czy 
Parkinsona).

W strukturze Centrum znajdują się:
■ Laboratorium Analityki Chromatograficznej 

z Pracownią NMR i LC-NMR;
■ Laboratorium Bioinżynierii Białka;
■ Laboratorium Biokrystalografii;
■ Laboratorium Genomiki, Transkryptomiki  

i Proteomiki;
■ Laboratorium Wysokopolowego Rezonansu 

Magnetycznego;
■ Laboratorium Geozagrożeń i Przestrzennej  

Analizy Spektralnej.

Obecnie w Centrum działalność badawczą oraz inno-
wacyjno-biznesową prowadzą takie firmy jak: SDS 
Optic S.A., FiBioMed Sp. z o.o. oraz Biotarget Sp. z o.o.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy zarówno 
w zakresie wspólnej realizacji badań czy rozwoju tech-
nologii, jak również wykonania usług badawczych i na-
ukowych ekspertyz. Ponadto oferujemy możliwość najmu:

■ powierzchni laboratoryjnych;
■ zaplecza seminaryjno-konferencyjnego (aula 

na 200 miejsc, 6 sal seminaryjnych wraz z zaple-
czem gastronomicznym);

■ infrastrukturę teleinformatyczną;
■ przestrzeń ekspozycyjną.

Organizujemy seminaria z cyklu „ECOTECH-COMPLEX 
Seminar”.

Do najważniejszych podejmowanych obecnie przed-
sięwzięć należy zaliczyć:

■ podjęcie współpracy z Asseco Data Systems S.A.,
■ ulokowanie na naszym terenie Centrum Badań 

Zmian Klimatu i Środowiska (CeReClimEn),
■ działania na rzecz utworzenia „konsorcjum bio-

metanowego”,
■ rozwój technologii polimerów biodegradowal-

nych do produkcji filamentów do druku 3D,
■ utworzenia Centrum Kształcenia Ustawiczne-

go w obszarze optyki okularowej i optometrii 
we współpracy ze środowiskiem branżowym 
i firmami. 

ECOTECH-COMPLEX
CENTRUM ANALITYCZNO-PROGRAMOWE 
DLA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII 
PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU
ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin
tel. +48 81 537 57 35, 537 77 71
ecotech@poczta.umcs.lublin.pl 
www.ecotech.umcs.pl

Tworzymy przestrzeń, gdzie środowi-
ska naukowe oraz praktycy z otoczenia 
społeczno-gospodarczego mogą 
wspólnie rozwijać metody badawcze 
i technologie mające zastosowa-
nie między innymi w medycynie, 
ochronie środowiska, rolnictwie, 
informatyce i telekomunikacji.40

 —
——

41

U
n

iw
e

rs
y

te
t 

M
a

ri
i 

C
u

ri
e

-S
k

ło
d

o
w

s
k

ie
j 

w
 L

u
b

li
n

ie



Wykorzystując wysoko wykwalifikowaną kadrę, blisko 
2000 ekspertów i specjalistów, nowoczesne laboratoria 
i pracownie oraz unikalną aparaturę, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej za pośrednictwem Centrum oferuje 
ponad 500 rodzajów usług w kategoriach: badania na-
ukowe, ekspertyzy, analizy laboratoryjne, skierowanych 
niemal do wszystkich sektorów gospodarki (w tym m.in.: 
medycznego, farmaceutycznego, chemicznego, spożyw-
czego, budowlanego, energetycznego, paliwowego, IT).  
Posiadamy także bogatą ofertę dla samorządów.

Jako Centrum Transferu Wiedzy i Technologii  
w szczególności:

■ realizujemy proces komercjalizacji bezpośred-
niej poprzez odpłatne udostępnienie technologii 
opracowanych w UMCS przedsiębiorcom (poprzez 
udzielenie licencji lub sprzedaż praw);

■ przygotowujemy i realizujemy projekty w konsor-
cjach naukowo-przemysłowych;

■ dbamy o ochronę własności intelektualnej;
■ pozyskujemy i obsługujemy prace zlecone przez 

przedsiębiorstwa tj.: badania naukowe, eksper-
tyzy, w tym opinie o innowacyjności i analizy 
laboratoryjne;

■ wspomagamy przedsiębiorców w nawiązaniu 
współpracy z naukowcami uczelni;

■ prowadzimy działania informacyjne na rzecz 
współpracy B+R;

■ promujemy innowacyjne rozwiązania;
■ szkolimy z zakresu komercjalizacji wiedzy i tech-

nologii;
■ promujemy uczelnię poprzez prezentowanie 

oferty współpracy z UMCS na krajowych i między-
narodowych targach i wystawach.

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
tel. +48 81 537 55 40, 537 57 50, 537 55 41
biznes@umcs.pl
www.ctwit.umcs.pl

Centrum Transferu 
Wiedzy i Technologii 

Jesteśmy jednostką dedykowa-
ną do współpracy z otoczeniem 
gospodarczym w zakresie pro-
wadzenia wspólnych przedsię-
wzięć badawczo-rozwojowych 
(B+R), jak również wdrażania 
nowych technologii.

Realizując powierzone nam zadania, korzystamy z boga-
tej infrastruktury UMCS służącej działalności badawczo-
-rozwojowej, do której należą m.in.:

■ specjalistyczne laboratoria na Wydziałach: 
Biologii i Biotechnologii, Chemii oraz Matematyki, 
Fizyki i Informatyki;

■ certyfikowane Laboratorium Analityczne na 
Wydziale Chemii akredytowane przez Polskie 
Centrum Akredytacji;

■ Pracownia Technologii Światłowodów;
■ pracownie GIS na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospo-

darki Przestrzennej;
■ szklarnie na Wydziale Biologii i Biotechnologii;
■ nowoczesne centrum ECOTECH-COMPLEX.

Swoją działalność realizujemy w strukturach Porozu-
mienia Centrów Transferu Technologii (PACTT), które 
w ramach swojej aktywności opiniuje projekty aktów 
prawnych związanych ze  szkolnictwem wyższym i ko-
mercjalizacją wiedzy oraz zajmuje się koordynacją Cen-
trów Transferu Technologii. Obecnie do PACTT należy 
ponad 81 jednostek zajmujących się transferem techno-
logii z: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, 
medycznych, ekonomicznych, uczelni niepublicznych, 
instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów ba-
dawczych. 

Do współpracy badawczo-naukowej koordynowanej 
przez CTWiT włącza się wiele firm zarówno z  Lubelsz-
czyzny, kraju, jak i ze świata. Podążając za zapotrze-
bowaniem rynku, znacząco uproszczony został proces 
obsługi klientów. Na stronie www.umcs.pl utworzona 
została zakładka biznes, w której znajdują się niezbęd-
ne informacje zarówno dla pracowników uczelni, jak też 
dla podmiotów zewnętrznych, które dotyczą współ-
pracy na linii nauka–biznes. Wprowadzono możliwość 
elektronicznego przesyłania zleceń poprzez stworzony 
w tym celu formularz. Ponadto na stronie dostępna 
jest również wyszukiwarka zawierająca aktualną ofertę 
UMCS dla biznesu.
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Centrum 
Badań Naukowych

CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. +48 81 537 53 65
bbn@poczta.umcs.lublin.pl

W skład Centrum wchodzi:
■ Zespół ds. krajowych projektów 

badawczych,
■ Zespół ds. środków na badania,
■ Zespół ds. projektów badawczych 

i inwestycyjnych.

Naszym zadaniem jest wspieranie kadry 
naukowej UMCS oraz doktorantów w pozy-
skiwaniu funduszy na realizację badań na-
ukowych. Na bieżąco monitorujemy potrze-
by naukowców i staramy się wykorzystać 
aktualną ofertę konkursową do możliwości 
finansowania lub współfinansowania przed-
sięwzięć o charakterze inwestycyjnym czy 
naukowo-badawczym.

Przykładowy zakres projektów badawczych:

■ nauki fizyczne: zjawiska ogrzewania korony słonecznej i powstawania wiatru słonecznego 
oraz jego wpływ na atmosferę ziemską; właściwości silicenu tj. krzemowego odpowiednika 
grafenu; mechanizmy molekularne umożliwiające „bezpieczne” wykorzystanie wzbudzeń 
świetlnych w aparacie fotosyntetycznym roślin;

■ nauki biologiczne: ochrona gatunkowa pszczół; wpływ grzybów fitopatogennych na występo-
wanie alergii u ludzi; zrozumienie złożonego mechanizmu patogenności bakterii L. pneumo-
phila, powszechnie występującej w środowisku wodnym i glebowym, w celu opracowania 
strategii zapobiegania i leczenia nietypowego zapalenia płuc u ludzi;

■ nauki chemiczne: zastosowanie biowęgla w procesie kompostowania osadów ściekowych 
czy użyźniania gleb; wykorzystanie funkcjonalnych materiałów nieorganicznych o ściśle zde-
finiowanych właściwościach do zagospodarowania/unieszkodliwiania ścieków zawierających 
szkodliwe aniony metali (wanadany);

■ ekonomia: logistyka odpadów komunalnych z perspektywy doświadczeń międzynarodo-
wych; modelowanie wpływu zmian klimatu i polityki klimatycznej na konkurencyjność regio-
nów europejskich; roli innowacji w procesach konwergencji technologicznej w europejskiej 
przestrzeni regionalnej; wpływ używania obcego języka na proces podejmowania decyzji;

■ archeologia: badania rekonstrukcyjne pradziejowych procesów osadniczych na cmentarzy-
sku w Malborku-Wielbarku; analiza i charakterystyka procesu kolonizacji peryferyjnych 
obszarów wyżyn lessowych w dorzeczu górnej Wisły przez społeczności wczesnego neolitu, 
tj. w okresie pomiędzy 2 poł. VI a końcem V tys. BC;

■ historia: analiza działalności administracji celnej w Królestwie Polskim w latach 1851–1914 
oraz nakreślenie obrazu funkcjonowania jednej z form zarządzania środkami trafiającymi do 
skarbu państwa; analiza źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskie-
go w ziemi chełmskiej;

■ filozofia: prezentowanie dorobku naukowego dwóch pierwszych, powojennych pokoleń filo-
zofów działających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Ludwika Flecka, 
Narcyza Łubnickiego, Leona Koja i Zdzisława Cackowskiego; analiza stereotypów społecznych 
i ograniczeń wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu;

■ politologia: zarządzanie w polityce przestrzeni kosmicznej Unii Europejskiej; analiza sposo-
bu transformacji regionalnego kompleksu bezpieczeństwa w Arktyce w obliczu wyzwania, 
jakim są zmiany klimatu na początku XXI wieku; prywatność jako sfera realizacji obywatel-
skiej sprawczości w erze cyfrowej;

■ nauki prawne: zdefiniowanie relacji pomiędzy praktyką niezawisłych sądów i oczekiwaniami 
(intencjami) ustawodawcy; analiza i krytyczna ocena najważniejszych instytucji administra-
cyjnoprawnej ochrony zwierząt oraz postulowanych w tym zakresie rozwiązań; analiza zagad-
nień związanych ze stosowaniem konstrukcji normatywnej „dobro dziecka”;

■ nauki o ziemi i środowisku: rekonstrukcja plejstoceńskich przemian paleogeograficznych 
zapisanych w sekwencji osadów lądowych, głównie klasycznych lessów, powszechnie wystę-
pujących wzdłuż ukraińskiego odcinka doliny Dniepru, największej rzeki pogranicza Europy 
Środkowej i Wschodniej; zróżnicowanie chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych 
w małej zlewni niezlodowaconej Arktyki. 

Świadczymy pomoc przy pozyskiwaniu funduszy na utrzymanie 
specjalnych urządzeń badawczych, zakup lub wytworzenie dużej 
infrastruktury badawczej, na działalność upowszechniającą naukę, 
wsparcie czasopism naukowych oraz inne dotacje. Aktywnie włącza-
my się w proces zdobywania funduszy europejskich lub innych bez-
zwrotnych środków pomocowych na realizację działań o charakterze 
inwestycyjnym lub naukowo-badawczym. Obsługę administracyjną 
prowadzimy od momentu uruchomienia projektu do czasu jego rozliczenia.

W UMCS funkcjonują zespoły badawcze realizujące unikatowe bada-
nia naukowe z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących 
ze źródeł zewnętrznych. Tylko w 2021 roku naukowcy z UMCS reali-
zowali ponad 100 projektów naukowych z różnych dyscyplin. Nasi 
pracownicy współpracują również z partnerami zagranicznymi, m.in. 
z: Niemiec, Francji, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Stanów Zjednoczonych czy krajów azjatyckich.

Jako jednostka administracji ogólno-
uczelnianej zajmujemy się obsługą 
badań naukowych finansowanych ze 
środków krajowych, które prowadzone 
są w jednostkach organizacyjnych uczelni 
(instytuty) w zakresie dyscyplin nauko-
wych i dziedzinie sztuki. 

44
 —

——
45

U
n

iw
e

rs
y

te
t 

M
a

ri
i 

C
u

ri
e

-S
k

ło
d

o
w

s
k

ie
j 

w
 L

u
b

li
n

ie



Centrum Współpracy 
Międzynarodowej

Wspieramy pracowników naukowych 
uczelni w pozyskiwaniu środków oraz 
w  realizacji badań prowadzonych we 
współpracy międzynarodowej. Pomagamy 
znaleźć odpowiednie źródło finanso-
wania, obsługujemy proces zawiera-
nia umów o  współpracy akademickiej, 
udzielamy konsultacji przy wniosko-
waniu i wspieramy wdrażanie między-
narodowych projektów badawczych. 
Odpowiadamy za obsługę wyjazdów 
zagranicznych pracowników Uniwer-
sytetu, studentów i doktorantów oraz 
wizyty gości zagranicznych.

Centrum aktywnie wspiera proces 
umiędzynarodowienia kadry naukowej 
w ramach realizacji programu Research 
in Lublin, a także prowadząc Welcome 
Center for Foreign Academics. 

Naszym zadaniem jest wdrażanie założeń 
wyróżnienia HR Excellence in Research. 
Wyróżnienie to przyznawane jest przez 
Komisję Europejską instytucjom, które 
wdrażają Strategię na rzecz zwiększania 
atrakcyjności warunków pracy i rozwoju 
kariery pracowników naukowych (The 
Human Resources Strategy for Resear-
chers – HRS4R), przestrzegając zasad 
i wytycznych zawartych w Europejskiej 
Karcie Naukowca (European Charter for 
Researchers) oraz Kodeksie Postępowa-
nia przy rekrutacji pracowników nauko-
wych (Code of Conduct for the Recruit-
ment of Researchers).

Reprezentujemy także UMCS w IROS 
Forum – organizacji zrzeszającej jed-
nostki zajmujące się współpracą mię-
dzynarodową w polskich uczelniach 
oraz w sieci EUniverCities – sieci tan-
demów urzędów miast i uniwersytetów 
z 13 miast europejskich. 

Ponadto przygotowujemy, realizujemy oraz wspieramy wdrażanie wła-
snych projektów oraz działań wydziałowych związanych z umiędzynaro-
dowieniem. Nasze ostatnie projekty:
 
OCHRONA PODSTAWOWYCH PRAW  
PRZY WYKORZYSTYWANIU TECHNOLOGII CYFROWYCH  
W USŁUGACH E-ZDROWIA (REINITIALISE)
 

– finansowany w ramach instrumentu Twinning w programie Horyzont 
2020, koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdro-
wia, w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspie-
rania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach 
żywienia i dietetyki. Projekt, którego koordynatorem jest Instytut Nauk 
o Komunikacji Społecznej i Mediach, realizowany jest we współpracy 
z dwoma uczelniami zagranicznymi: belgijskim KU Leuven oraz włoskim 
Uniwersytetem w Maceracie oraz firmą consultingową – Eurocentro.

DT.UNI. – DESIGN THINKING APPROACH FOR  
AN INTERDISCIPLINARY UNIVERSITY 
 

– finansowany w ramach programu Erasmus+ miał na celu wsparcie 
studentów, kadry akademickiej i menedżerskiej Uczelni w rozwoju in-
nowacyjnego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów 
poprzez zastosowanie metod design thinking. Projekt realizowany 
w partnerstwie z 7 europejskimi ośrodkami naukowymi. 

ZINTEGROWANY UMCS 
 

– finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki i Roz-
woju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach 
działań projektowych opracowano Strategiczny Program Umiędzyna-
rodowienia Badań UMCS na lata 2020–2024, stworzono portal poświę-
cony projektom badawczym międzynarodowym oraz zrealizowano 
program szkoleniowy dla 30 pracowników Uniwersytetu. 

UMCS 4ALL 
 

– finansowany z programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wy-
miany Akademickiej. W ramach projektu Centrum realizuje zadanie 
dotyczące rozwoju Welcome Center for Foreign Academics – stałego 
miejsca, profesjonalnego wsparcia kadry zagranicznej.

CENTRUM WSPÓPRACY MIĘDZYNARODOWEJ UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
+48 81 537 54 58
cwm@umcs.pl
www.cwm.umcs.pl
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Books i ScienceDirect Books.
Biblioteka Główna jest koordynatorem i wykonawcą Biblioteki 
Cyfrowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Jej zasób obejmuje: kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo 
kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników aka-
demickich, monografii i artykułów naukowych oraz rozpraw 
habilitacyjnych powstałych w Uniwersytecie, kopie innych 
podręczników i materiałów ocenianych jako niezbędne do 
realizacji zadań dydaktycznych, cyfrowe wersje różnego typu 
publikacji dotyczących Lubelszczyzny. W ramach Biblioteki 
Cyfrowej UMCS prowadzone jest Repozytorium Prac Doktor-
skich UMCS liczące blisko 260 dysertacji naukowych.

Ponadto:
■ organizujemy warsztaty naukowe i dydaktyczne w za-

kresie dyscyplin reprezentatywnych dla Uniwersytetu;

■ udostępniamy informacje o krajowych i światowych 
osiągnięciach naukowych;

■ prowadzimy usługową działalność informacyjno-biblio-
graficzną oraz dydaktyczną w zakresie rozwijania umie-
jętności informacyjnych;

■ nawiązujemy współpracę z instytucjami kultury i przed-
siębiorstwami w skali lokalnej, ogólnokrajowej i mię-
dzynarodowej w celu powiększania dostępu do baz wiedzy;

■ uczestniczymy w rozpoznawaniu potrzeb informacyj-
nych, edukacyjnych i kulturowych środowiska;

■ archiwizujemy i rozpowszechniamy informacje o biblio-
tecznych zbiorach z zakresu dziedzictwa kulturowego 
przez digitalizację i organizowanie Biblioteki Cyfrowej 
oraz współpracujemy w tworzeniu ogólnopolskiej bi-
blioteki cyfrowej POLONA administrowanej przez Biblio-
tekę Narodową;

■ świadczymy usługi informacyjne polegające na udzie-
laniu informacji o zasobach bibliotek polskich i zagra-
nicznych;

■ spełniając rolę centrum informacji naukowej, oferujemy 
pomoc informacyjno-bibliograficzną i faktograficzną 
niezbędną przy badaniach naukowych, naukowo-
-technicznych i pracach rozwojowych, wykorzystywanych 
w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. 

Biblioteka Główna
Realizujemy zadania związane z upo-
wszechnianiem nauki, pełnimy funkcję 
centrum edukacji, informacji i kultury. 
Swoje usługi kierujemy zarówno do stu-
dentów, pracowników naukowych, jak 
i całej społeczności regionu oraz wszyst-
kich osób zainteresowanych podnosze-
niem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy.

Profil zasobów bibliotecznych, na któ-
re składają się tradycyjne zbiory oraz 
najnowsze cyfrowe źródła informacji ma 
charakter uniwersalny, odpowiadający 
potrzebom badań naukowych i realizo-
wanego procesu dydaktycznego.

Zbiory Biblioteki Głównej liczą 1 850 000 
woluminów i jednostek obliczeniowych, 
a zbiory całego systemu biblioteczno-
-informacyjnego UMCS to ponad 
2 800 000 woluminów i jednostek obli-
czeniowych (stan na 31 grudnia 2021 r.). 
Istotną i rozwijającą się ofertą biblio-
teczną są książki i czasopisma udostęp-
niane w formie cyfrowej, prezentowane 
dzięki zasobom licencjonowanych baz 
danych i Bibliotece Cyfrowej UMCS. 
Licencjonowane zasoby elektroniczne 
obecnie liczą ponad 200 tys. książek 
i czasopism z polskiej i zagranicznej li-
teratury naukowej.

Posiadamy dostęp do licencjonowanych 
pełnotekstowych baz czasopism wyda-
wanych przez światowe wydawnictwa, 
takie jak: Oxford Press, Cambridge 
Press, Springer oraz wielotysięczne 
agregatory wiedzy SCOPUS, Web of 
Science, Jstor, a także portalu Ibuk-Libra, 
EBSCO – eBook Academic Collection, 
Books De Gruyter Publishers, Wiley 
online Library Books, Springerlink 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UMCS
ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
tel. +48 81 537 58 35,
bgumcs@umcs.lublin.pl
www.bg.umcs.pl

Stanowimy biblioteczno-
-informacyjny system 
Uniwersytetu składający 
się z Biblioteki Głównej i 18 
bibliotek specjalistycznych 
(11 bibliotek wydziałowych, 
3 instytutowych oraz 4 zwią-
zanych z jednostkami ogól-
nouczelnianymi). Należymy 
do ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej.
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W ostatnich latach uczestniczyliśmy w projektach reali-
zowanych m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Lublinie oraz Polską Akademię Nauk 
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodno-
ści Biologicznej w Powsinie, gdzie byliśmy wykonawcą 
działań mających na celu przywracanie i poprawę stanu 
siedlisk oraz wzmacnianie populacji rzadkich gatunków 
roślin tj.: żmijowiec czerwony, szczodrzeniec zmienny, 
ciemiężyca czarna. W ramach projektów FlorNaturROBiA 
(realizowanego w latach 2013–2015) i FlorIntegral 
(w latach 2019–2020) prowadziliśmy zbiór nasion i liści 
na potrzeby tworzenia banku nasion i banku genów 
gatunków zagrożonych wyginięciem. 

Ważną część naszych zadań stanowi edukacja przyrod-
nicza i ekologiczna. Działania edukacyjne kierujemy do 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Realizuje-
my je m.in. przez: ścieżki edukacyjne, zielone lekcje dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, tematyczne zajęcia warsztato-
we, wydarzenia edukacyjne: „Święto Pszczół”, „Majówka 
rodzinna z Botanikiem”, „Wokół zdrowia z Botanikiem”, 
„Dzień drzewa”, „Święto Polskiej Niezapominajki”, „Noc 
Biologów”, „Noc Muzeów”, letnie zajęcia warsztatowe 
dla dzieci „Letnia Akademia Młodego Przyrodnika”, kon-
kursy plastyczne, fotograficzne, literackie i inne. W 2021 roku 
założona została pasieka edukacyjna. 

Rokrocznie wydajemy Index Seminum, stanowiący ofertę 
materiału roślinnego dla ogrodów botanicznych na całym 
świecie. Dzięki wymianie nasion, kłączy, bulw i cebul 
z innymi ogrodami stale powiększamy posiadaną ko-
lekcję roślin.

Rośliny z naszej kolekcji służą jako obiekty obserwacji 
i  badań naukowych m.in. nad: biologią i fenologią ga-
tunków, wymaganiami siedliskowymi, szczególnie takso-
nomów rzadkich i zagrożonych, zawartością substancji 
biologicznie czynnych w organach roślin.

Współpracujemy z placówkami naukowymi oraz instytu-
cjami zajmującymi się: ochroną przyrody i środowiska, 
edukacją przyrodniczą, wymianą materiału roślinnego 
(krajowe i zagraniczne ogrody botaniczne, arboreta, 
szkółki roślin).

Od 1965 roku prowadzimy działalność na rzecz zacho-
wania różnorodności biologicznej, ogólnospołecznej 
edukacji przyrodniczej, kształtowania postaw proeko-
logicznych oraz promowania świadomego, zrównowa-
żonego korzystania z zasobów naturalnych. Głównym 
zadaniem Ogrodu Botanicznego jest gromadzenie 
kolekcji roślin o udokumentowanym pochodzeniu 
stanowiących bazę do badań naukowych, edukacji 
i ochrony przyrody. 

Na powierzchni 21,25 ha zgromadziliśmy ponad 7500 
gatunków i odmian hodowlanych, w tym 1800 drzew 
i krzewów, ponad 3500 taksonów roślin zielnych rosną-
cych w gruncie i 2260 taksonów roślin szklarniowych. 
Są one rozmieszczone w odpowiednich działach ogrodu: 
Dział Dendrologii (Arboretum), Dział Systematyki Roślin, 
Dział Roślin Górskich (Alpinarium), Dział Roślin Tropikal-
nych i Subtropikalnych, Dział Roślin Użytkowych, Dział 
Flory Polskiej, Rosarium, Dział Roślin Południowej i Po-
łudniowo-Wschodniej Europy, Dział Roślin Cebulowych 
i Bulwiastych, Dział Roślin Wodnych i Bagiennych, Dział 
Roślin Ozdobnych, a także Ogród Biblijny i ścieżka zmysłów 
dedykowana osobom niewidomym i niedowidzącym. 

Wśród zgromadzonych gatunków posiadamy:
■  około 1000 gatunków rodzimej flory, z których 266 

to taksony chronione i zagrożone wyginięciem, w tym: 
• 178 gatunków chronionych, 
• 114 ujętych w Polskiej czerwonej księdze 

roślin, 
• 211 ujętych na Polskiej czerwonej liście roślin 

zagrożonych;
■ 568 gatunków objętych konwencją waszyngtońską 

o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami 
i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem 
(CITES);

■ ponad 500 ujętych na czerwonej liście gatunków 
zagrożonych wyginięciem Międzynarodowej Unii 
Ochrony Przyrody (IUCN). 

Ogród Botaniczny UMCS
ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin
tel. +48 81 743 49 00
botanik@hektor.umcs.lublin.pl
www.garden.umcs.lublin.pl

Odwiedza nas ponad 
70 000 osób rocznie.

Ogród 
Botaniczny
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Dajemy przestrzeń dla funkcjonowania różnorodnych 
zespołów. Obecnie w strukturach Chatki Żaka działają: 
Grupa Taneczna zMYsł, Teatr Imperialny i Orkiestra 
Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie. Częścią ACKiM 
są również Zespoły Reprezentacyjne UMCS: Chór Akade-
micki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Zespół Tańca 
Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego.

Do najważniejszych wydarzeń należą m.in.:
■ „Chatka Kobiet”,
■ „Przez Świat. Spotkania z podróżą”,
■ „Wolna Chatka”,
■ „Bakcynalia”,
■ „Viral ART 2.0”,
■ „Inny Wymiar” ,
■ „Mikołajki Folkowe”,
■ wtorkowe pokazy w ramach Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego „Bariera”.

Wspólnie z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. realizujemy 
program „Stypendiów Kulturalnych Bogdanki w Chat-
ce Żaka”, w ramach których studenci i doktoranci mogą 
stworzyć i przeprowadzić swoje autorskie projekty.

Flagowy projekt Forum Kultury Studenckiej to prze-
strzeń dla twórców z całej Polski do wymiany doświad-
czeń i inspiracji.

W jednostce funkcjonują także media akademickie – 
Akademickie Radio Centrum i TV UMCS.

Telewizja uniwersytecka TV UMCS
Od 2015 roku dajemy szanse zdobycia doświadczenia 
niezbędnego w działalności w branży medialnej i filmowej, 

udziału w specjalistycznych szkoleniach, możliwość 
realizacji autorskich pomysłów oraz pracę w studenc-
kim zespole. Oferujemy szeroki wybór form dzienni-
karskich – filmy dokumentalne, reportaże, wywiady 
i newsy z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, arty-
stycznych i naukowych, a także z życia akademickiego 
oraz studenckiego.

Jesteśmy autorami i producentami niemal 1200 produk-
cji, które można obejrzeć na kanale YouTube TV UMCS 
oraz w mediach społecznościowych. Współpracujący 
z nami studenci to laureaci licznych stypendiów i wyróż-
nień, nagrody AKLAUD Młodych (Akademicki Laur Dzien-
nikarski) oraz tytułu Młody Ambasador Lublina.

Akademickie Radio Centrum – Nadajemy dla Ciebie
Od ponad 25 lat rozgłośnia przygotowuje do pracy w za-
wodzie wielu reporterów i publicystów, którzy są twarza-
mi ogólnopolskich stacji radiowych. „Absolwenci” radia 
to niemal tysiąc studentów lubelskich wyższych uczelni. 
Wielu z nich, pomimo że zawodowo zajmują się czymś 
innym, nadal prowadzi swoje autorskie audycje.

Stacja oferuje poznanie zawodu pod okiem doświadczo-
nych dziennikarzy i starszych stażem kolegów w redak-
cjach: informacji, kultury, sportu i muzyki, tworząc newsy, 
reportaże i wywiady oraz ucząc się, jak być prezenterem, 
DJ–em, a także technikiem realizacji radiowej.

Rozgłośnia ma charakter akademicko-miejski, dzięki 
czemu realizuje materiały na terenie całego Lublina. 
Nasz zasięg to 20 km od granic miasta.

Od ponad 55 lat oferujemy możliwo-
ści doświadczania kultury poprzez 
udział w festiwalach, koncertach, 
przeglądach filmowych czy wysta-
wach. W Chatce Żaka działa 6 linii 
programowych: RUCH, DŹWIĘK, 
KADR, SŁOWO, LIFESTYLE i VISUAL 
ART, w ramach których każdy 
student znajdzie przestrzeń do roz-
wijania się pod okiem ekspertów 
z konkretnych dziedzin.

Akademickie 
Centrum Kultury i Mediów 
UMCS Chatka Żaka 
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ACKiM UMCS CHATKA ŻAKA
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
tel. +48 81 533 25 70
sekretariat@ack.lublin.pl



Nasze drużyny wyczynowe biorą udział w rozgrywkach 
ligowych na różnych szczeblach, począwszy od lig ju-
niorskich, II ligi siatkówki kobiet, I ligi futsalu mężczyzn 
aż po ekstraklasę w sekcji pływania, lekkoatletyki czy 
koszykówki kobiet. Nasi zawodnicy to wielokrotni me-
daliści mistrzostw Polski, Europy czy świata.

Wśród zawodników sekcji lekkiej atletyki AZS UMCS 
znajdują się m.in.: Małgorzata Hołub-Kowalik (złota 
i  srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
w  sztafecie 4x400 m), Malwina Kopron (brązowa me-
dalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio w rzucie młotem), 
Marcin Lewandowski, Sofia Ennaoui czy Paulina Guba.

W sporcie młodzieżowym wspieramy rozwój dzieci 
i młodzieży w takich dyscyplinach jak: koszykówka, 
pływanie, lekkoatletyka i piłka ręczna.

W koszykówce dziewcząt posiadamy drużyny w ka-
tegoriach wiekowych: U13, U15, U17 i U19. W  sezonie 
2020/2021 zespół U17 awansował do Finału Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski.

W rozgrywkach akademickich UMCS jest jedną z czoło-
wych uczelni w Polsce. Na zakończenie Akademickich 
Mistrzostw Polski w 2020 roku uplasowaliśmy się na 
2. miejscu wśród uniwersytetów oraz na 5. wśród wszyst-
kich uczelni w Polsce. Rok 2021 również był sukcesem, 
zakończyliśmy zmagania odpowiednio na 3. i 6. miejscu.

AZS UMCS Lublin jest również organizatorem wielu wydarzeń 
sportowych. Realizowaliśmy takie wydarzenia jak:

■ Puchar Polski w koszykówce kobiet (2016);
■ Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców 

i Juniorów 17–18 lat w pływaniu (rok 2015 i 2018);
■ Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 

w pływaniu (2017, 2021);
■ Arena Grand Prix Puchar Polski w pływaniu  

(w latach 2017–2021);
■ Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat (rok 2019);
■ Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet;
■ Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej mężczyzn;
■ w czasie trwania sezonu rozgrywkowego organizowane są 

mecze ligowe na poziomie krajowym, a także mecze koszy-
karek w ramach EuroCup Women. 

Klub Uczelniany 
AZS UMCS w Lublinie

Jesteśmy organi-
zacją zrzeszającą 
ponad 1000 zawod-
ników zarówno 
w  sporcie senior-
skim, akademickim, 
jak i młodzieżowym 
w blisko 40 sekcjach 
sportowych.

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO 
ZWIĄZKU SPORTOWEGO UMCS W LUBLINIE
ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
tel. +48 81 537 79 46
biuro@azs.umcs.pl
azs.umcs.pl

Największe sukcesy w 2021 roku:
■ wspinaczka sportowa kobiet – 2. miejsce 

w klasyfikacji generalnej, 1. miejsce w kla-
syfikacji uniwersytetów;

■ piłka ręczna kobiet – 2. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, 1. miejsce w klasyfikacji 
uniwersytetów;

■ piłka ręczna mężczyzn – 3. miejsce w kla-
syfikacji generalnej, 1. miejsce w klasyfi-
kacji uniwersytetów;

■ piłka nożna kobiet – 3. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, 2. miejsce w klasyfikacji 
uniwersytetów;

■ pływanie kobiet – 2. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej, 1. miejsce w klasyfikacji 
uniwersytetów;

■ pływanie mężczyzn – 3. miejsce w klasy-
fikacji generalnej, 1. miejsce w klasyfikacji 
uniwersytetów.
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Posiadamy unikatowy w skali 
regionu i kraju, zlokalizowany 
w centrum miasta kampus stu-
dencki, na który składają się: 
budynki dydaktyczne, kluby, 
obiekty sportowe oraz kulturalne.
Ważną przestrzenią kampusu są 
domy studenckie. UMCS posiada 
9 akademików, w których ma do 
zaoferowania ponad 2300 miejsc. 
Znajdują się w nich pokoje jedno-, 
dwu- i trzyosobowe o różnym 
standardzie, w tym również pokoje 
dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
Domy studenckie są położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynków dydaktycznych oraz 
w pobliżu centrum miasta.

Kampus
56
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Strefa Studenta

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Koncentrujemy się na: wyrównywaniu szans edukacyj-
nych, znoszeniu barier i zapobieganiu wykluczeniu, 
integracji osób z niepełnosprawnościami ze światem 
akademickim oraz dostosowaniu procesu nauczania do 
ich potrzeb.

Swoje działania kierujemy nie tylko do studentów i dok-
torantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
ale również wobec osób przewlekle chorych, studen-
tów oraz doktorantów doznających kryzysów zdrowia 
psychicznego, nauczycieli akademickich i pracowników 
administracji Uniwersytetu, a także studentów, którzy 
chcą znosić ograniczenia dla osób z niepełnosprawno-
ściami w środowisku akademickim.

APLIKACJA  
MOBIWSPARCIE UMCS

Oferujemy mobi lną  apl ikację 
MobiWsparcie UMCS, dzięki której 
można zgłaszać zapotrzebowanie na: 
wsparcie specjalistów z uczelni, asy-
stentów transportowych, notujących, 
wyjazdowych, asystentów do adapta-
cji materiałów, psychologów, tłu-
maczy języka migowego oraz osoby 
z transportem zewnętrznym. Apli-
kacja jest bezpłatna – do pobrania 
z Google Play oraz App Store.

Współpracujemy z:
■ Zespołem ds. optymalizacji warunków kształ-

cenia studenta z indywidualnymi potrzebami 
edukacyjnymi „OPTIMUM UMCS”, którego zada-
niem jest zapewnienie osobom z niepełnospraw-
nościami warunków do pełnego udziału w procesie 
przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, 
procesie kształcenia lub prowadzeniu działalno-
ści naukowej;

■ Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych 
„Alter Idem”, którego celem jest integracja stu-
dentów z niepełnosprawnościami ze środowi-
skiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój 
osobisty.

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS

Jesteśmy międzywydziałową jednostką organizacyjną i dydaktycz-
ną, świadczymy usługi w dziedzinie kultury fizycznej. Prowadzimy 
zajęcia dydaktyczne dla studentów objętych obowiązkowym wy-
chowaniem fizycznym. Wykorzystując dostępną infrastrukturę CKF, 
studenci uprawiają sport w różnych sekcjach Klubu Uczelnianego 
AZS UMCS, w tym w wybranych sekcjach sportu wyczynowego.

Od kilkunastu lat prowadzimy zajęcia usprawniające dla osób z róż-
nego rodzaju niepełnosprawnościami. Są to m.in.: zajęcia z pływa-
nia, gimnastyki, ćwiczenia na siłowni oraz sekcja bocci. Dodatkowo 
w Centrum organizowane są zajęcia sekcji sportowej osób z  nie-
pełnosprawnościami KU AZS UMCS. Nasi studenci z sukcesami 
startują w cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS (Drużynowe 
Mistrzostwo Polski w Bocci w 2017 r., 3. miejsce w siatkówce na 
siedząco w 2022 roku, medale z Mistrzostw Polski w pływaniu 
i w tenisie stołowym).

Współpracujemy z: Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji 
Start Lublin, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
nr 1 w Lublinie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
im. Prof. Zofii Sękowskiej, Uczniowskim Klubem Sportowym „Okej 
Lublin”, Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddział w Lublinie oraz 
innymi ośrodkami z województwa lubelskiego.

Cyklicznie organizujemy m.in.: Turniej Boccia Cup o  Puchar 
JM Rektora UMCS, Turniej o Puchar JM Rektora UMCS w Tenisie 
Ziemnym oraz Amatorską Ligę Tenisa Ziemnego, Międzywydzia-
łowy turniej w  piłce nożnej, Bieg o Puchar JM Rektora UMCS, 
Spartakiada Studentów lat pierwszych UMCS, Mistrzostwa Polski 
Młodzików, Juniorów i Kobiet w Goalball, Integracyjne Mistrzostwa 
Polski AZS w siatkówce na siedząco.58
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SAMORZĄD STUDENTÓW UMCS

Reprezentujemy i dbamy o interesy studentów UMCS. Działamy na dwóch płaszczyznach: 
wydziałowej (Rada Wydziałowa Samorządu Studentów) i ogólnouczelnianej (Zarząd Uczelniany 
Samorządu Studentów oraz Parlament Studentów UMCS).

Co robimy?
■ dbamy o dobro studentów;
■ wspieramy działania młodych ludzi, chcących rozwijać swoje zainteresowania;
■ doradzamy, w jaki sposób zdobywać środki na realizację działań projektowych oraz jak 

je organizować;
■ integrujemy środowisko akademickie;
■ organizujemy imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym, np.: Lubelskie Dni Kultury 

Studenckiej „Kozienalia”;
■ organizujemy wydarzenia sportowe, m.in. zawody World Games;
■ prowadzimy „Studencki HelpDesk – Zapytaj Samorząd”;
■ dzielimy środki finansowe na cele studenckie;
■ organizujemy Konkursy grantowe.

BIURO ROZWOJU KOMPETENCJI

Prowadzimy działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów i studentek, 
absolwentów i absolwentek oraz pracowników i pracowniczek UMCS na rzecz ich rozwoju 
zawodowego i osobistego.

Działamy w obszarach:
■ poradnictwa edukacyjnego i zawodowego;
■ szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie;
■ programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości;
■ pośrednictwa pracy, staży i praktyk oraz organizacji praktyk dodatkowych – poza tokiem 

studiów;
■ współpracy z pracodawcami (realizacji projektów rekrutacyjnych, organizacji spotkań, 

prezentacji firm itp.);
■ współpracy z instytucjami i organizacjami rynku pracy.

„TRÓJKA” – STOŁÓWKA  
AKADEMICKA UMCS

Od końca lat 70. XX wieku służymy spo-
łeczności akademickiej i mieszkańcom 
Lublina. Oprócz części gastronomicz-
nej oferujemy specjalną strefę do na-
uki, strefę coworkingową oraz relaksu. 
Organizujemy wystawy prac, których 
autorami są pracownicy naszego Uni-
wersytetu oraz prezentujemy fotore-
lacje z wydarzeń ważnych dla naszej 
społeczności akademickiej. Mieści się 
tutaj również sala konferencyjna oraz 
sala prób Chóru Akademickiego UMCS.60
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Społeczna 
Odpowiedzialność Przykładowe wydarzenia:

■ Dzień Transplantacji. Podziel się dobrem – wydarzenie zorgani-
zowane przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. W Dniu 
Transplantacji, 26 stycznia, na terenie Uniwersytetu ochotnicy 
mogą oddać krew oraz zapoznać się z przebiegiem procesu przesz-
czepu oraz uzyskać informację o procedurze oddawania narządów 
po śmierci.

■ Lubelska Akcja Charytatywna – nasi pracownicy biorą aktywny 
udział w jednym z największych przedsięwzięć charytatywnych 
w  Lublinie. Coroczne wydarzenie, będące połączeniem licytacji 
i oryginalnego autorskiego przedstawienia, wykorzystuje potencjał 
artystyczny uczestników. Celem akcji jest pozyskiwanie środków 
finansowych dla organizacji charytatywnych i instytucji zajmują-
cych się działalnością społeczną. Lubelska Akcja Charytatywna 
cyklicznie wspiera hospicja, domy opieki i placówki opiekuńcze.

■ Szlachetna Paczka – wspieramy potrzebujące rodziny z regionu.

■ Zostań Mikołajem – zbiórka darów rzeczowych dla instytucji 
wspomagających chore dzieci, m.in. dla Lubelskiego Hospicjum 
dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

■ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – wystawiamy na licytacje 
przedmioty przekazane przez władze uczelni, pracowników i stu-
dentów.

■ Rodacy Bohaterom – organizujemy zbiórkę darów dla polskich 
kombatantów oraz ich rodzin w kraju i za granicą, zbieramy środki 
na renowację miejsc pamięci i edukację historyczną.

■ Pomóż psiakom i kociakom, Podaj łapę, Puszka dla Pieseła oraz 
#puszkadlaBrzuszka – wspieramy schroniska dla bezdomnych 
zwierzaków.

■ Naszym Seniorom na Święta – pracownicy i studenci Wydzia-
łu Chemii organizują zbiórkę trwałej żywności, środków higieny 
osobistej oraz drobnych upominków i przekazują je mieszkańcom 
DPS-ów.

■ Ponadpokoleniowa Uczelniana Akcja Charytatywna – z okazji 
Mikołajek pracownicy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków 
Obcych UMCS, studenci Produkcji Medialnej oraz przedszkolaki 
z Przedszkola nr 65 przekazują prezenty potrzebującym.

■ Photo Booth Challenge – cyklicznie organizowana przez Koło 
Naukowe Anglistów UMCS akcja, w ramach której wykonywane 
są profesjonalne sesje zdjęciowe za symboliczne 10 złotych, 
a dochód z akcji przeznaczany jest na wsparcie leczenia wybra-
nego dziecka lub osoby dorosłej. 

Od wielu lat Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej 
włącza się w różnego ro-
dzaju akcje charytatyw-
ne. Aktywnie wspieramy 
przedsięwzięcia organi-
zowane przez powołane 
do tego celu organizacje, 
jak również sami inicju-
jemy takie wydarzenia.
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Studenci Zagraniczni APLIKACJA „UMCS GUIDE”

Z myślą zarówno o zagranicznych studentach, jak 
i  pracownikach, opracowana została mobilna aplika-
cja, której głównym celem jest ułatwienie codziennego 
funkcjonowania i poruszania się po kampusie akade-
mickim i Lublinie. UMCS GUIDE zawiera podstawowe 
dane na temat Uczelni i miasta, znajdują się w niej 
informacje dotyczące m.in.: bezpieczeństwa, opieki 
zdrowotnej i psychologicznej, rozkładu jazdy środków 
komunikacji miejskiej, a także spis miejskich atrakcji, 
ośrodków kultury, rozrywki, rekreacji oraz popularnych 
restauracji. Cudzoziemcy mają też dostęp do aktualne-
go kursu walut i prognozy pogody. Ciekawą i przydatną 
funkcją są również powiadomienia o polskich „słów-
kach dnia”. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w an-
gielskiej wersji językowej. 

WELCOME PARTY

Wydarzenie rokrocznie organizowane na Wydziale 
Politologii i Dziennikarstwa UMCS dla studentów za-
granicznych rozpoczynających kształcenie na naszym 
uniwersytecie. 

TALENTY NA UMCS

Realizowany od 2018 roku projekt skierowany do osób 
szczególnie interesujących się Polską oraz pragnących 
podjąć nieodpłatne studia. Na każdym z wydziałów wy-
brane zostały kierunki, na których możliwe jest tego 
typu kształcenie. Rekrutacja odbywa się na podstawie 
postępowania konkursowego. 

WARSZTATY „LANGUAGE WITHOUT BORDERS”  

Studenci cudzoziemcy prowadzą w wybranych szkołach 
średnich w Lublinie warsztaty językowo-kulturowe. 
Spotkania odbywają się w ramach realizacji projektu 
Welcome to Poland – „UMCS 4 All” finansowanego ze 
środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

HAKUNA MATATA 

Program „Hakuna Matata” został opracowany przez 
Centrum Promocji UMCS i zagranicznych studentów 
Uczelni. To projekt, który ma na celu integrację wielokul-
turowej społeczności akademickiej. Udział w nim daje 
szanse członkom środowiska akademickiego możliwość 

poznania różnych kultur i tradycji, a także podniesienie 
swoich umiejętności interpersonalnych czy językowych. 
Podczas tematycznych spotkań studenci posługują się 
językiem angielskim, co – dzięki nieformalnej i przyja-
znej atmosferze – pozwala im przełamywać bariery ko-
munikacyjne.

MENTOR

To inicjatywa, której celem jest zapewnienie opiekuna 
każdemu przyjeżdżającemu w ramach programu 
Erasmus+ studentowi zagranicznemu. Mentor to osoba 
pomagająca w adaptacji osobie przyjeżdżającej.

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ  
DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW

Do głównych zadań Centrum należy:
■ kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej 

osób mieszkających poza granicami Polski;
■ opracowywanie oraz wydawanie skryptów, 

podręczników i innych pomocy metodycznych; 
■ organizacja państwowych egzaminów certyfika-

towych z języka polskiego jako obcego;
■ kształcenie nauczycieli języka polskiego jako 

języka obcego;
■ prowadzenie badań naukowych w dziedzinie 

glottodydaktyki polonistycznej, językoznawstwa 
i literaturoznawstwa.

Formy kształcenia w ramach Centrum:
■ roczny kurs przygotowawczy do studiów w języku 

polskim,
■ podyplomowe studia w zakresie nauczania 

języka polskiego jako języka obcego,
■ warsztaty dla nauczycieli języka polskiego 

jako obcego,
■ roczny kurs języka polskiego,
■ kursy letnie języka i kultury polskiej,
■ semestralne kursy języka polskiego.

W miesiącach wakacyjnych organizujemy specjalistycz-
ne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których 
uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości 
języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, lite-
ratury, historii. Oprócz zajęć dydaktycznych, programy 
kursów obejmują m.in. zwiedzanie Lublina i okolic oraz 
wycieczki do innych miast Polski. 

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  
studiuje 1800 cudzoziemców (co stanowi 10% 
wszystkich osób kształcących się w uczelni)  
reprezentujących blisko 45 krajów świata.  
Nasi studenci pochodzą m.in. z takich krajów jak: 
Azerbejdżan, Białoruś, Chiny, Indie, Irak, 
Iran, Jordania, Kamerun, Kazachstan, Korea 
Południowa, Maroko, Sri Lanka, Rosja, Tanza-
nia, Turcja, Ukraina, Wietnam i Zimbabwe.
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Lublin

1 Prawa autorskie co do analiz i raportów przeniesione zostały 
w całości na Gminę Lublin.

Lublin to najprężniej rozwijający się 
ośrodek metropolitalny w Polsce 
Wschodniej. Jego potencjał jest zauwa-
żalny również na tle całego regionu 
Europy Centralnej i Wschodniej. W między-
narodowych rankingach gospodarczych 
miasto jest stawiane na równi ze wschod-
nioeuropejskimi stolicami, takimi jak: 
Sofia, Zagrzeb czy Wilno. 

Stale rosnąca dostępność komunikacyj-
na, nowoczesna infrastruktura bizne-
su (w tym m.in. powierzchnie biurowe 
i magazynowe), dostęp do wysoko  wy-
kwalifikowanych kadr, pozyskiwanych 
wśród absolwentów  9 lubelskich 
uczelni kształcących na niemal 200 
kierunkach to bez wątpienia jedne 
z  największych atutów inwestycyjnych 
miasta, które doceniane są przez inwe-
storów decydujących się na lokalizację 
biznesu w Lublinie. Lubelskie uczelnie 
dynamicznie reagują na potrzeby rynku, 
dostosowując programy kształcenia do 
oczekiwań pracodawców.  Poza funkcją 
dydaktyczną, są istotnym partnerem dla 
innych podmiotów z szeroko rozumiane-
go otoczenia społeczno-gospodarczego, 
angażującym się między innymi w projekty 
badawczo-rozwojowe. Współpraca po-
między nauką a biznesem i otoczeniem 
społecznym na wszystkich uczelniach 
publicznych odbywa się poprzez dedy-
kowane centra promocji nauki i  centra 
transferu wiedzy. 

Odbiorcą eksperckich usług świadczo-
nych przez lubelskie uczelnie jest również 
Gmina Lublin. Miasto jest zleceniodaw-
cą analiz i  raportów, niezbędnych dla 
zdefiniowania i wspierania rozwoju 
jego kluczowych obszarów.

Przykładem jest współpraca z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, 
w efekcie której powstały raporty1:

■ „Specjalizacje gospodarcze Lublina – w nowym europejskim 
układzie współzależności ekonomicznych (w perspektywie 
do 2030 r.)”, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2021;

■ „Kierunki rozwoju przestrzenno-inwestycyjnego Lublina”. 
Raport, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2019.

Miasto Lublin inicjuje i aktywnie wspiera rozwój współpracy pomiędzy 
administracją publiczną, środowiskiem nauki i biznesu oraz otocze-
niem społecznym w ramach lubelskich ekosystemów gospodarczych 
i  klastrów: Lubelskiej Wyżyny IT, Klastra Wyżyna Motoryzacyjna 
i  Maszynowa, Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii 
Lotniczych, Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego oraz najwięk-
szego klastra medycznego w Polsce – Klastra Lubelska Medycyna.

Instytucje i firmy z Lublina chętnie podejmują się realizacji wspól-
nych działań i projektów, czego przykładem może być współpraca 
badawczo-rozwojowa pomiędzy UMCS, Gminą Lublin, MPWiK i spół-
ką Nexbio, mająca na celu wspólne prace badawczo-wdrożeniowe 
dotyczące wykrywania zagrożeń dla  człowieka i środowiska, w tym 
w  szczególności analiza i monitoring biologiczno-chemiczny lubel-
skich ścieków pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2.

Klimat oraz warunki do współpracy przyciągają do miasta inwestorów 
i naukowców z zagranicy.

W rankingu opracowanym w ramach 
Badania Postrzegania Przyjazności Miast 
dla Biznesu, sporządzonym przez think 
tank Emerging Europe, wśród 74 miast 
z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, 
Lublin zajął wysokie, 5. miejsce pod wzglę-
dem dostępnej w mieście puli talentów 
i wsparcia władz lokalnych.
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