
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 68/2022 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 7 lipca 2022 r. 

 

w sprawie terminów, miejsc i godzin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych  

w  postępowaniu rekrutacyjnym  na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023   

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), § 3 ust. 6 Uchwały  

Nr XXV – 9.27/21 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  

30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia wyższe na rok akademickim 2022/2023, (dalej jako: Uchwała), 

Zarządzenia Nr 28/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

28 marca 2022 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rejestracji i rekrutacji na stacjonarne i 

niestacjonarne jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego 

stopnia w roku akademickim 2022/2023  (dalej jako: Zarządzenie Nr 28),  zarządza się: 

 

§ 1 

Doręczanie kompletu wymaganych dokumentów przez kandydatów 

zakwalifikowanych na studia na podstawie listy osób zakwalifikowanych będzie się odbywać 

od godziny 9:00 do godziny 14:00, w następujące dni:  

 15 lipca 2022 r.,  

 18 lipca 2022 r.,  

 19 lipca 2022 r.,  

 20 lipca 2022 r.,  

 21 lipca 2022 r. 
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§ 2 

Doręczanie kompletu wymaganych dokumentów przez kandydatów 

zakwalifikowanych na studia na podstawie kolejnej listy (nr 2) osób zakwalifikowanych na 

zwolnione miejsca będzie się odbywać od godziny 9:00 do godziny 14:00, w następujące 

dni:  

 26 lipca 2022 r.,  

 27  lipca 2022 r.,  

 28 lipca 2022 r.  

 

§ 3 

Adresy i wskazane miejsca przyjmowania dokumentów na poszczególnych 

wydziałach Uniwersytetu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.   

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

                R E K T O R 

 

 

 

                     prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


