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Drodzy Studenci,
Rozpoczynacie naukę w murach Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, największej we wschodniej Polsce Uczelni, 
która wykształciła już ponad 218 tysięcy absolwentów i która może 
poszczycić się wieloma osiągnięciami. Pragnę Was serdecznie powitać  
w społeczności akademickiej naszej Alma Mater! 

Zmieniający się w szybkim tempie świat stawia przed nami wiele 
wyzwań, związanych z wydarzeniami międzynarodowymi i dynamicznym 
rozwojem technologicznym. Wciąż trwają dyskusje nad wieloma 
fundamentalnymi dla studentów i pracowników nauki kwestiami 
związanymi z przyszłością szkolnictwa wyższego. Polskie uczelnie muszą 
dziś być bardziej elastyczne, skutecznie dostosowując jakość kształcenia 
do potrzeb i oczekiwań gospodarki oraz w znacznie większym niż kiedyś 
stopniu wiązać badania naukowe i dydaktykę z praktyką społeczną,  
a także zwiększać swoją konkurencyjność i innowacyjność. 

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej staramy się wypełniać to posłannictwo jak najlepiej – wiedząc 
doskonale, że plany zawodowe tysięcy młodych ludzi uzależnione są od uzyskania gruntownej wiedzy. 

Jesteśmy Uniwersytetem z ponad 70-letnią tradycją, profesjonalną kadrą naukową oraz nowoczesną, stale 
rozbudowywaną i modernizowaną bazą dydaktyczną. Kształcimy studentów na 11 Wydziałach w Lublinie oraz 
Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Konsultujemy programy kształcenia z przedstawicielami rynku pracy, proponując 
Wam dodatkowe kursy i szkolenia, pogłębiające kompetencje interpersonalne i zawodowe. Cieszymy się z bardzo 
dobrej opinii u przedsiębiorców, zaś wyrazem uznania dla naszych osiągnięć dydaktycznych i naukowych są takie tytuły 
i wyróżnienia jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis” oraz „Dobra Uczelnia - Dobra Praca”. Jesteśmy również laureatem 
konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. 

O tym, że nasz Uniwersytet na bardzo dużą skalę otwiera się na nowoczesne technologie najlepiej świadczą liczby. 
Dotąd pozyskaliśmy łącznie ze środków Unii Europejskiej blisko 500 mln zł na realizację projektów infrastrukturalnych, 
dydaktycznych oraz informatycznych. Trzy duże projekty w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej zostały już 
zakończone (w tym budowa nowoczesnego Instytutu Informatyki o wartości 42 mln zł). Do końca 2015 r. sfinalizujemy 
budowę Centrum Naukowo-Badawczego Ecotech-Complex, w którym będą prowadzone na najwyższym poziomie prace 
badawcze z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i technologii informatycznych. Znajdzie się tam m.in. wysokopolowy 
skaner rezonansu magnetycznego – urządzenie unikatowe na skalę światową, pozwalające z olbrzymią dokładnością 
badać ciało człowieka. Wielką szansą dla studentów jest Inkubator Medialno-Artystyczny – wyjątkowy, cyfrowy 
ośrodek twórczy, w którym realizowanych jest wiele znaczących projektów, nagrywane są także programy telewizyjne 
i koncerty. 

Wyróżnia nas wyjątkowy kampus studencki w centrum miasta, który tworzą budynki dydaktyczne, 9 domów 
studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne oraz biblioteka.

Możecie u nas nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, ale także rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych. Wielką wagę przywiązujemy także do 
sportu. Wyrazem naszych osiągnięć sportowych są też sukcesy wyczynowych zespołów AZS UMCS. W lekkoatletyce 
możemy poszczycić się piątym miejscem w Tamex Ekstraklasie, w koszykówce kobiet uplasowaliśmy się na dziewiątym 
miejscu w Tauron Basket Lidze Kobiet, natomiast nasze tenisistki stołowe w minionym sezonie wywalczyły awans do 
ekstraligi, w październiku natomiast zadebiutują w europejskim pucharze ETTU. Ponadto, na zapleczu najwyższej klasy 
rozgrywkowej występują nasze szczypiornistki i futsaliści, którzy byli o krok od awansu do ekstraklasy. W tym roku 
UMCS zajął drugie miejsce wśród Uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach Polski, za co odpowiadają Centrum 
Kultury Fizycznej UMCS oraz prężnie działający Klub Uczelniany AZS UMCS. Nasi studenci mogą także uczęszczać na 
zajęcia ponad 35 sekcji sportowych, co stanowi najlepszą ofertę wśród uczelni w całej Polsce. 

Zachęcam Was również do działalności w Samorządzie Studentów, który nie tylko reprezentuje ogół studentów 
Uniwersytetu, ale także aktywnie uczestniczy w organizacji wyjazdów adaptacyjno-integracyjnych, otrzęsin czy 
corocznych Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”. 

Istotnym składnikiem życia w społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu jest także twórczość kulturalna. 
Główną placówką propagującą aktywność artystyczną w UMCS jest słynne Akademickie Centrum Kultury „Chatka 
Żaka”, w którym od wielu lat działają liczne zespoły artystyczne i grupy twórcze. ACK to także pomysłodawca wielu 
inicjatyw ogólnopolskich i międzynarodowych, takich jak m.in.: Mikołajki Folkowe, Chatka Blues Festiwal, Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia” oraz Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”. 
Już w tym miejscu zapraszam serdecznie do „Chatki” wszystkich pasjonatów szeroko rozumianej kultury. Jestem 
pewny, że właśnie w tym miejscu każdy z Was znajdzie coś dla siebie i będzie mógł rozwijać własną wrażliwość twórczą.

Studia to najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. Życzę Wam, aby czas spędzony w murach Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej pomógł Wam zrealizować życiowe plany, zdobyć wymarzony zawód i grono przyjaciół! 

Prof. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS
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Rok akademicki 2015/2016 trwa od 1 października 2015 r  do 30 września 2016 r  i obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY 1 października 2015 r. – 21 lutego 2016 r.
okres zajęć dydaktycznych: 2 października – 20 grudnia 2015 r 
wakacje zimowe: 21 grudnia 2015 r  – 3 stycznia 2016 r 
okres zajęć dydaktycznych: 4 stycznia – 2 lutego 2016 r 
zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna*: 3–16 lutego 2016 r  
przerwa międzysemestralna: 17–23 lutego 2016 r 

SEMESTR LETNI 24 lutego – 11 lipca 2016 r.
okres zajęć dydaktycznych: 24 lutego – 23 marca 2016 r 
wakacje wiosenne: 24–30 marca 2016 r 
okres zajęć dydaktycznych: 31 marca–20 czerwca 2016 r 
letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna*: 21 czerwca – 11 lipca 2016 r 

* W tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw  pierwsze podejście) 

WAKACJE LETNIE 12 lipca – 30 września 2016 r.

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

29 lutego 2016 r  – w zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
25 września 2016 r  – w letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1 października 2015 r 
23 października 2015 r 
31 października 2015 r 
1 listopada 2015 r  
11 listopada 2015 r 
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15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
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MAJ
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30 31
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Replika Festiwalu Filmów Studenckich
 z Łódzkiej Szkoły Filmowej 
„Łodzią po Wiśle w Lublinie”

Uroczysta Inauguracja  
roku akademickiego 2015/2016

„Powachluj na scenie IV” - specjalny Koncert 
Artystycznych Warsztatów Umiejętności  
na 50 - lecie Chatki Żaka
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na przełomie listopada i grudnia
 Muzyczna Noc UMCS
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Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

22 23

29

28

27

26

25

24

23

Katarzyny, Erazma

Delfiny, Konrada, Leonarda

Waleriana, Eugeniusza

Natalii, Lesława, Zdzisława

Adeli, Klemensa

Emmy, Flory, Jana

20152015 Listopad Listopad

Błażeja, FryderykaLISTOPAD
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka



    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

24 25

6

5

4

3

2

1

30

Aurelii, Balbiny, Piotra, Pauliny

Franciszka, Ksawerego

Barbary, Bernarda, Krystiana

Edyty, Krystyny, Sabiny

Andrzeja, Konstantego

Natalii, Edmunda, Eligiusza

20152015 Listopad / Grudzień Grudzień

Mikołaja, Emiliana, JaremyGRUDZIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

w grudniu Wigilia Akademicka
oraz Koncert Świąteczny

śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs

www.facebook.com/rockbar.lublin www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców



    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

26 27

13

12

11

10

9

8

7

Joanny, Nataszy, Wiesława

Judyty, Julii, Bogdana, Grzegorza

Daniela, Stefana, Waldemara

Marcina, Teodora

Marii, Makarego

Dagmary, Joanny, Aleksandra

Grudzień Grudzień 20152015

Łucji, Otylii

XXV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Ludowej 
Mikołajki Folkowe

XXV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Ludowej 
Mikołajki Folkowe

XXV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Ludowej 
Mikołajki Folkowe

GRUDZIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!



    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

28 29

20

19

18

17

16

15

14

Zdzisławy, Alicji, Sebastiana

Floriana, Łukasza, ŁazarzaAlfreda, Izydora, Jana

Celiny, Niny, Waleriana

Gabrieli, Dariusza, Grzegorza

Laurencji, Gracjana, Bogusława

Bogumiły, Dominika, Juliusza

Grudzień Grudzień 20152015

GRUDZIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

na przełomie grudnia i stycznia
 Akcja Sukces

śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.pl



    Czwartek

    Piątek

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

30 31

    Sobota

24

22

27

26

25

23

21

Małgorzaty, Sławomiry

Adama, Ewy

Eugenii, Piotra

Szczepana, Dionizego

Jana, Piotra, Tomasza

Franciszki, Zenona, Honoraty

WIGILIA

BOŻE NARODZENIE 

Żanety, Jana, Maksyma

Grudzień Grudzień 20152015

    Piątek

GRUDZIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Naukowa.pl
KSIĘGARNIA INTERNETOWA

www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców



2016
    Czwartek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

32 33

    Piątek

Makarego, Izydora

Mieczysława

Sylwestra, Melanii

Irmy, Eugeniusza

Dawida, Dominika, Tomasza

Antoniego, Cezarego

3

2

1

31

29

28

30

NOWY ROK

Grudzień Grudzień / Styczeń2015

Danuty, GenowefySTYCZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

w styczniu Pogromcy Absurdu
śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Wtorek  

Poniedziałek    

34 35

Środa   Kacpra, Melchiora, Baltazara                                                            

TRZECH KRóLI 

Lucjana, Juliana 

Seweryna, Mścisława

Grzegorza, Eugeniusza

Edwarda, Szymona

10

9

8

7

5

4

6

Styczeń Styczeń

Marceliny, Marcjanny

Jana, WilhelmaSTYCZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dołącz do nas!
/zuss.umcs www.mila.lublin.pl

Ośrodek
Szkolenia
Kierowców



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

36 37

Benedykta, Arkadiusza

Weroniki, Bogumiły

Hilarego, Feliksa

Pawła, Izydora

Feliksa, Honoraty

17

16

15

14

12

11

13 Marcelego, Włodzimierza

Antoniego, Jana

Styczeń StyczeńStyczeń Styczeń

STYCZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.pl



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

38 39

Henryka, Marty

Fabiana, Sebastiana

Agnieszki, Jarosława

Wincentego, Anastazji

Małgorzaty, Piotra

24

23

22

21

19

18

20 Marii, Rajmunda

Felicji, Rafała

Styczeń Styczeń

STYCZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

40 41

Pauliny, Polikarpa

Jana, Przybysława

Juliana, Walerego

Franciszka, Zdzisława

Pawła, Miłosza

31

30

29

28

26

25

27

Styczeń

Macieja, Martyny

Marceli, Jana

Styczeń / Luty

STYCZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!



4342

Zimowa sesja egzaminacyjna Zimowa sesja egzaminacyjna

Przedmiot Wykładowca
I termin II termin

Data Godzina Sala Data Godzina Sala
Przedmiot Wykładowca

I termin II termin

Data Godzina Sala Data Godzina Sala



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Wtorek  

Poniedziałek    

44 45

Marii, Miłosława

Błażeja, Hipolita

Andrzeja, Weroniki

Adelajdy, Agaty

Ignacego, Brygidy

7

6

5

4

2

1

3

Luty Luty

Doroty, Bohdana

Ryszarda, Romualda

Początek zimowej sesji egzaminacyjnej

Środa   

LUTY
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

w lutym Zimowisko
śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

46 47

Apolonii, Cyryla

Scholastyki, Jacka

Marii, Łazarza

Juliana, Modesta

Jana, Piotra

14

13

12

11

9

8

10

Luty Luty

Katarzyny, Grzegorza

Walentego, ZenonaLUTY
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

48 49

Danuty, Julianny

Juliana, Łukasza

Symeona, Konstancji

Konrada, Arnolda

Józefa, Faustyny

21

20

19

18

16

15

17

Luty Luty

Leona, Ludomiła

Eleonory, FeliksaLUTY
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

na przełomie lutego i marca
Turniej o Puchar Rektora UMCS

śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

50 51

Romany, Damiana

Macieja, Bogusza

Cezarego, Wiktora

Aleksandra, Mirosława

Marty, Małgorzaty

28

27

26

25

23

22

24

Luty Luty

Gabriela, Anastazji

Makarego, TeofilaLUTY
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!Naukowa.pl

KSIĘGARNIA INTERNETOWA



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

52 53

Albina, Antoniny

Heleny, Radosława

Kunegundy, Maryny

Kazimierza, Łucji

Antonii, Oswalda, 

6

5

4

3

1

29

2

Luty / Marzec Marzec

Wacławy, Fryderyka

Wiktora, RóżyMARZEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

w marcu Chatka Kobiet
śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs

www.facebook.com/rockbar.lublin



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

54 55

Wincentego, Beaty

Katarzyny, Franciszki

Marcelego, Cypriana

Konstantego, Benedykta

Tomasza, Pawła

13

12

11

10

8

7

9

Marzec Marzec

Grzegorza, Bernarda

Krystyny, BożenyMARZEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

56 57

Ludwiki, Klemensa

Hilarego, Izabeli 

Zbigniewa, Gertrudy

Cyryla, Edwarda

Matyldy, Leona

20

19

18

17

15

14

16

Marzec Marzec

Józefa, Bogdana

Klaudii, AnatolaMARZEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

58 59

Katarzyny, Bogusława

Pelagii, Feliksa 

Gabriela, Marka 

Marii, Wieńczysława

Benedykta, Lubomira

27

26

25

24

22

21

23 Emanuela, Teodora

Lidii, Ernesta

Marzec Marzec

WIELKANOC

 

MARZEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

60 61

Poniedziałek    

Eustachego, Wiktora

Amelii, Kwiryna

Balbiny, Beniamina

Grażyny, Hugona, Teodora 

Anieli, Jana

3

2

1

31

29

28

30 Franciszka, Urbana

Ryszarda, Pankracego

Marzec Marzec / Kwiecień

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY

PRIMA  APRILIS

KWIECIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!

Dołącz do nas!
/zuss.umcs



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

62 63

Wincentego, Ireny

Celestyna, Wilhelma                                        

Rufina, Donata

Dionizego, Januarego

Izydora, Benedykta

10

9

8

7

5

4

6

Kwiecień Kwiecień

Marii, Dymitra

Michała, Makarego

Metamorfozy sentymentalne - Lubelski Festiwal 
Piosenki Autorskiej i Poetyckiej
 im. J. Kaczmarskiego

Metamorfozy sentymentalne - Lubelski Festiwal 
Piosenki Autorskiej i Poetyckiej
 im. J. Kaczmarskiego

KWIECIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.plDołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

64 65

Ludosława, Wiktora 

Przemysława, Hermenegildy

Justyny, Waleriana

Anastazji, Bazylego

Leona, Filipa

17

16

15

14

12

11 

13 Julii, Benedykta

Roberta, Rudolfa

Kwiecień Kwiecień

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
WSCHODY

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
WSCHODY

V Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej 
WSCHODY

KWIECIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka

www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców





ZAPRASZAMY

Międzynarodowe projekty?
Praca w gronie młodych i ambitnych osób?

Znajomi na całym świecie?
To właśnie AIESEC - największa organizacja studencka na świecie! 

DOŁĄCZ DO NAS! aiesec.com.pl/lublin





2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

64 65

Ludosława, Wiktora 

Przemysława, Hermenegildy

Justyny, Waleriana

Anastazji, Bazylego

Leona, Filipa

17

16

15

14

12

11 

13 Julii, Benedykta

Roberta, Rudolfa

Kwiecień Kwiecień

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
WSCHODY

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
WSCHODY

V Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej 
WSCHODY

KWIECIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka

www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

66 67

Leona, Włodzimierza

Agnieszki, Czesława

Feliksa, Anzelma   

Łukasza, Leona

Bogusławy, Apoloniusza

24

23

22

21

19

18

20 Jerzego, Wojciecha

Grzegorza, Aleksandra

Kwiecień Kwiecień

KWIECIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

68 69

Marii, Marzeny

Zyty, Teofila

Pawła, Walerii

Piotra, Bogusława

Marka, Jarosława

1

30

29

28

26

25

27 Katarzyny, Mariana

Kwiecień Kwiecień / Maj

ŚWIĘTO PRACY  

 Józefa, Filipa
MAJ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

www.facebook.com/rockbar.lublin



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

70 71

Wtorek  

Poniedziałek    
DZIEŃ  FLAGI                                                      

Zygmunta, Anatola

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA             

Marii, Antoniny

8

7

6

5

3

2

4

Maj  Maj

Moniki, Floriana

Ireny, Waldemara

Jana, Judyty

Gizeli, Ludmiły, Benedykta

Stanisława, Mirona, Lizy
MAJ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

w maju Lubelskie DniKultury Studenckiej 
Kozienalia

śledź wydarzenia: facebook.com/zuss.umcs

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

72 73

Karoliny, Grzegorza

Antoniny, Izydora

15

14

13

12

10

9

11

Maj  Maj

Władysława, Igi, Miry

Pankracego, Joanny, Dominika

Serwacego, Glorii, Roberta

Bonifacego, Macieja

Zofii, Nadziei, Izydora

ZIELONE ŚWIĄTKI

MAJ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

74 75

Andrzeja, Szymona

Weroniki, Sławomira

22

21

20

19

17

16

18

Maj  Maj

Eryka, Feliksa, Jana

Piotra, Urbana, Celestyna

Bazylego, Bernarda

Wiktora, Tymoteusza, Kryspina

Heleny, Rity, Wiesławy
MAJ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Naukowa.pl
KSIĘGARNIA INTERNETOWADołącz do nas!

/zuss.umcs



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

76 77

    CzwartekIwony, Emilii

Joanny, Zuzanny

29

28

27

26

24

23

25

Maj  Maj

Magdy, Urbana, Grzegorza

Marianny, Pauliny, Filipa

Jana, Juliusza

Augustyna, Jaromira

Magdaleny, Urszuli, Teodozji

BOŻE CIAŁO

MAJ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.pl



2016 2016
    Czwartek

    Piątek

    Sobota

    Niedziela

Środa   

Wtorek  

Poniedziałek    

78 79

    CzwartekFeliksa, Jana, Ferdynanda Marianny, Erazma, Piotra

Tamary, Leszka

                                                                                           Franciszka, Karola

Walerii, Bonifacego, Waltera

Anieli, Kamili, Petroneli

Jakuba, Konrada

5

4

3

2

31

30

1

Maj / Czerwiec  Czerwiec

CZERWIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N
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27 28 29 30

Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka

www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców
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80 81

Pauliny, Bogumiły Pelagii, Dominika, Felicjana

Bogumiła, Małgorzaty

Barnaby, Feliksa

Janiny, Jana, Leona, Onufrego

 Roberta, Wiesława

Wilhelma, Seweryna

12

11

10

9

7

6

8

Czerwiec  Czerwiec
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82 83

Antoniego, Lucjana Aliny, Anety, Justyna, Benona

Laury, Alberta, Ignacego

Elżbiety, Marka

                                                                           Gerwazego, Protazego

Elizy, Elwiry, Michała

Jolanty, Wita
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17

16

14

13

15

Czerwiec  Czerwiec

CZERWIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5
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20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.plDołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin
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Letnia sesja egzaminacyjna Letnia sesja egzaminacyjna

Przedmiot Wykładowca
I termin II termin

Data Godzina Sala Data Godzina Sala
Przedmiot Wykładowca

I termin II termin

Data Godzina Sala Data Godzina Sala
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86 87

Bogny, Florentyny Wandy, Zenona

Danuty, Jana, Janiny

Doroty, Łucji, Wilhelma

Jana, Pawła

Alicji, Marty, Alojzego

Tomasza, Jana, Pauliny

26

25

24

23

21

20

22

Czerwiec  Czerwiec

Początek letniej sesji egzaminacyjnej

CZERWIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.plDołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin
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88 89

Cyryla, Władysława Emilii, Lucyny, Rajmunda

Haliny, Marcina, Mariana

Jagody, Marii, Urbana

Anatola, Jacka, Tomasza

Ireneusza, Leona

Piotra, Pawła

3

2

1

30

28

27

29

Czerwiec Czerwiec / Lipiec

LIPIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www.mila.lublin.pl
Ośrodek
Szkolenia
Kierowców
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90 91

Elżbiety, Malwiny, Teodora Estery, Cyryla, Metodego

Elżbiety, Eugeniusza

Sylwii, Weroniki, Zenona

Amelii, Filipa, Olafa

Karoliny, Marii, Antoniego

Dominiki, Łucji, Teresy

10

9

8

7

5

4

6

Lipiec Lipiec

LIPIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!
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92 93

Olgi, Kaliny, Pelagii Izabeli, Stelli, Kamila

Henryka, Włodzimierza

Mariki, Eustachego

Anety, Jadwigi, Bogdana

Bonifacego, Brunona, Jana

Małgorzaty, Ernesta

17

16

15

14

12

11

13

Lipiec Lipiec

LIPIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naukowa.pl
KSIĘGARNIA INTERNETOWA

www.facebook.com/rockbar.lublin
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Karoliny, Emila, Szymona Dalidy, Daniela, Wawrzyńca

Marii, Magdaleny

Brygidy, Bogny

Kingi, Krystyny, Olgi

Marcina, Wincentego

Małgorzaty, Czesława

24

23

22

21

19

18

20

Lipiec Lipiec

LIPIEC
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1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.plDołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin
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Jakuba, Krzysztofa Marceli, Wiktora, Innocentego

Marty, Marii, Olafa

Aldony, Julity, Piotra

Heleny, Ignacego

Anny, Grażyny, Mirosławy

Julii, Lilii, Natalii

31

30

29

28

26

25

27

Lipiec Lipiec

LIPIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
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98 99

Nadii, Juliana, Piotra Dominika, Jana, Protazego

Marii, Mariana, Oswalda

Sławy, Jakuba, Stefana

Doroty, Klaudii, Konrada

Kariny, Gustawa, Euzebiusza

Lidii, Augusta, Nikodema

7

6

5

4

2

1

3

Sierpień Sierpień

SIERPIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
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100 101

    Sobota

Cypriana, Emiliana, Dominika Ligii, Zuzanny, Włodzimierza

Euzebii, Hilarego, Lecha

Diany, Gertrudy, Hipolita

Alfreda, Maksymiliana

Edyty, Romana, Ryszarda

Bogdana, Wawrzyńca

14

13

12

11

9

8

10

Sierpień Sierpień

SIERPIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28
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www.facebook.com/rockbar.lublin
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102 103

Poniedziałek                                                       Marii, Napoleona Heleny, Ilony, Bronisława

Bolesława, Jana, Juliusza

Bernarda, Samuela

Joanny, Kazimiery

Joachima, Rocha, Stefana

Anity, Elizy, Żanny, Jacka

21

20

19

18

16

15

17

WNIEBOWZIĘCIE N M P  

Sierpień Sierpień

SIERPIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

  

Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.plDołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin
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104 105

Marii, Cezarego, Tymoteusza Patrycji, Józefa, Ludwika

Natalii, Teresy, Zefiryny

Moniki, Cezarego, Józefa

Aleksandra, Patrycji

 Róży, Apolinarego, Filipa

Haliny, Jerzego, Bartłomieja

28

27

26

25

23

22

24

Sierpień Sierpień

SIERPIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

  

SIERPIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

  

Dołącz do nas: 
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106 107

Beaty, Sabiny, Racibora Bronisławy, Idziego

Juliana, Seweryna, Stefana

Doroty, Izabeli, Grzegorza

Julianny, Lilianny, Róży

Róży, Feliksa, Szczęsnego

Izabeli, Ramony, Bohdana

4

3

2

1

30

29

31

Sierpień Wrzesień

WRZESIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!
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108 109

Doroty, Teodora, Wawrzyńca Adrianny, Marii, Radosława

Jacka, Piotra, Sergiusza

Aldony, Łukasza, Mikołaja

Dagny, Jacka, Piotra, Prota

Beaty, Eugeniusza

Reginy, Marka

11

10

9

8

6

5

7

Wrzesień Wrzesień

WRZESIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!

www.facebook.com/rockbar.lublin
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110 111

Marii, Gwidona, Radzimira Albina, Nikodema, Rolanda

Edyty, Cypriana, Kamila

Justyny, Franciszka, Roberta

Irmy, Ireny, Stefanii

Eugenii, Aureliusza, Jana

Roksany, Bernarda, Cypriana

18

17

16

15

13

12

14

Wrzesień Wrzesień

WRZESIEŃ
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1 2 3 4
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Odwiedź naszą stronę: www.ack.lublin.plDołącz do nas: www.facebook.com/umcslublin
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112 113

Konstancji, Januarego, Teodora Joachima, Tomasza

Tekli, Bogusława

Gerarda, Teodora, Ruperta

Aurelii, Kleofasa, Władysława

Euzebii, Eustachego

Miry, Jonasza, Mateusza

25

24

23

22

20

19

21

Wrzesień Wrzesień
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5 6 7 8 9 10 11
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ul. Radziszewskiego 16

20-031 Lublin

81 533 32 01

chatkazaka.pl

ACK UMCS CHATKA ¯AKA / ul. Radziszewskiego 16 / 20-031 Lublin / 81 533 32 01 / sekretariat@chatkazaka.pl / ack.lublin.pl
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pantone 5415C

GOŒÆ / VISITOR GOŒÆ / VISITOR

GOŒÆ / VISITOR GOŒÆ / VISITOR

pantone 5415C

smycz  15 mm, 890 mm dwustronna

150 szt inkubator

smycz 150 szt chatka

ACK UMCS

CHATKA ¯AKA

visitor 30

pracownik 30

radio 2

30 szt 30 szt

kultura akademicka
tradycja i nowoczesność
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112 113

Konstancji, Januarego, Teodora Joachima, Tomasza

Tekli, Bogusława

Gerarda, Teodora, Ruperta

Aurelii, Kleofasa, Władysława

Euzebii, Eustachego

Miry, Jonasza, Mateusza

25

24

23

22

20

19

21

Wrzesień Wrzesień

WRZESIEŃ
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Dołącz do nas: 
/ack.umcs.chatkazaka

Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 26 www.cityfit.pl

MIESIĘCZNIEBRAK UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ
DŁUGOTERMINOWYCH

SPRAWDŹ PROMOCJĘ DLA STUDENTÓW.
ZDOBĄDŹ DARMOWY KARNET!

KAŻDY DZIEŃ W DOBREJ FORMIE NAKRĘCA CITYFIT!

DOSTĘP 
24 / 7
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114 115114

Damiana, Wawrzyńca Gabriela, Michała, Rafała

Wery, Hieronima

Danuty, Teresy, Remigiusza

Dionizego, Sławomira

Justyny, Wincentego, Mirabeli

Marka, Wacława

2

1

30

29

27

26

28

Wrzesień Wrzesień/Październik

PAŹDZIERNIK
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dołącz do nas: /KUAZSUMCS
   Poczuj przyjemność wygrywania!



INFORMATOR

Wydział Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej

48 km



Historia UMCS   

23 października 1944 r. – powołano do życia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; początkowo UMCS 
składał się z czterech Wydziałów: Lekarskiego, Rolnego, Weterynaryjnego i Przyrodniczego. 
Rektorem został prof. Henryk Raabe, którego rzeźba, od 2012 roku, znajduje się na placu 
przed Rektoratem.

9 stycznia 1945 r. – uruchomiono Wydział Farmaceutyczny
1949 r. – utworzono Wydział Prawa
1950 r. – wydzielono z Uczelni Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny, które dały początek Akademii 

Lekarskiej, obecnie Uniwersytet Medyczny
1952 r. – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielono na:  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 

oraz  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
       – powołano do życia Wydział Humanistyczny
1953 r. – utworzono Wydział Zootechniczny
1955 r. – wydzielono z Uniwersytetu Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, z których 

utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy
1965 r. – utworzono Wydział Ekonomiczny
Lata 60. i 70. – znaczna rozbudowa miasteczka uniwersyteckiego – powstały nowe gmachy dla 

wszystkich Wydziałów, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, domy studenckie, Chatka 
Żaka i hala sportowa. „Wielkim Budowniczym”, inicjatorem i realizatorem tych przedsię-
wzięć był ówczesny rektor UMCS - prof. Grzegorz Leopold Seidler

23 października 1964 r.  –  odsłonięto pomnik Marii Curie-Skłodowskiej na placu nazwanym jej
imieniem – wydarzenie to było kulminacyjnym punktem uroczystych obchodów 20-lecia 
Uniwersytetu, a jednocześnie 30-lecia śmierci Patronki

1969 r. – rozszerzenie działalności UMCS poza Lublin – utworzono Filie w Rzeszowie i Białej Pod-
laskiej (ta ostatnia szybko zerwała związek z UMCS, wiążąc się Akademią Wychowania 
Fizycznego w Warszawie; natomiast fi lia rzeszowska połączyła się z powstałym w 2001 
roku Uniwersytetem Rzeszowskim)

1973 r. – z Wydziału Humanistycznego wydzielono sekcję pedagogiczną, która po połączeniu 
z Wyższym Studium Nauczycielskim przekształciła się w Wydział Pedagogiki i Psychologii

1989 r. – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii podzielono na Wydział Chemii oraz Wydział 
Matematyczno--Fizyczny, do którego nazwy dodano w 2001 r. trzeci człon – Informatyczny

       – z Wydziału Pedagogiki i Psychologii wydzielono Instytut Wychowania Artystycznego
1990 r. – utworzono Wydział Filozofi i i Socjologii
1993 r. – dotychczasowy Instytut Politologii przekształcono w Wydział Politologii
1997 r. – Instytut Wychowania Artystycznego został przekształcony w Wydział Artystyczny 
2000–2001 – utworzono Kolegia Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Radomiu 

i Kazimierzu Dolnym
2011 r. – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi przekształcono w dwa Wydziały: Biologii i Biotechnologii 

oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
2014 r. – utworzono Wydział Zamiejscowy w Puławach

Więcej informacji o historii UMCS można znaleźć w Muzeum i Archiwum UMCS, a także Więcej informacji o historii UMCS można znaleźć w Muzeum i Archiwum UMCS, a także Więcej informacji o historii UMCS można znaleźć w Muzeum i Archiwum UMCS, a także Więcej informacji o historii UMCS można znaleźć w Muzeum i Archiwum UMCS, a także Więcej informacji o historii UMCS można znaleźć w Muzeum i Archiwum UMCS, a także 
na stronie: www.umcs.pl.
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  Władze UMCS
Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Prorektor ds. Kształcenia
Prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
Prof. dr hab. Ryszard Dębicki

Prorektor ds. Studenckich
Prof. dr hab. Urszula Bobryk

Prorektor ds. Ogólnych
Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.

  Władze Wydziałów
Wydział Artystyczny
Dziekan
Prof. sztuk plast. Artur Popek
Prodziekani
Dr hab. Mariusz Drzewiński, prof. nadzw.
Dr hab. Sławomir Toman

Wydział Biologii i Biotechnologii
Dziekan
Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
Prodziekani
Prof. dr hab. Adam Choma
Dr hab. Magdalena Staszczak

Wydział Chemii
Dziekan
Prof. dr hab. Władysław Janusz
Prodziekani
Dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Stanisław Pikus 
Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw

Wydział Ekonomiczny
Dziekan
Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw.
Prodziekani
Dr hab. Anna Rakowska, prof. nadzw. 
Dr Małgorzata Kamieniecka 
Dr Mirosław Łoboda 

Wydział Filozo� i i Socjologii
Dziekan
Dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw.
Prodziekani
Dr hab. Piotr Giza
Dr hab. Andrzej Ostrowski

Wydział Humanistyczny
Dziekan
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw.
Prodziekani
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. 
Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Dziekan
Dr hab. Stefan Korczak, prof. nadzw.
Prodziekan
Dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki 
Przestrzennej
Dziekan
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Prodziekani
Dr Jolanta Rodzoś
Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dziekan
Prof. dr hab. Ryszard Bera
Prodziekani
Dr hab. Stanisława Byra
Dr hab. Anna Dudak 
Dr Małgorzata Kuśpit

Wydział Politologii
Dziekan
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Prodziekani
Prof. dr hab. Iwona Hofman 
Prof. dr hab. Marek Pietraś

Wydział Prawa i Administracji
Dziekan
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Prodziekani
Dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw.
Doc. dr Wiesław Perdeus 
Dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw.
Dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Dziekan
Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.
Prodziekan
Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
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  UMCS – fakty i liczby

•	  największa uczelnia we wschodniej 
Polsce

•	  11 Wydziałów w Lublinie
•	  Wydział Zamiejscowy w Puławach
•	  ponad 70 kierunków
•	  ponad 200 specjalności
•	  liczne koła naukowe i organizacje 

studenckie
•	  bogata oferta bezpłatnych szkoleń
•	  ponad 24 tysiące studentów
•	  ponad 218 tysięcy absolwentów
•	  szeroka oferta studiów 

podyplomowych
•	  nowoczesna baza dydaktyczna
•	  programy studiów konsultowane 

z pracodawcami i dostosowane do 
potrzeb rynku pracy

•	  atrakcyjne systemy stypendialne
•	  bogata oferta staży oraz studenckich 

wymian międzynarodowych 
i krajowych

•	  duży wybór zajęć i sekcji sportowych
•	  multimedialne centrum kulturalno-

-artystyczne
•	  2600 miejsc w 9 akademikach 

o wysokim standardzie
•	  Miasteczko Akademickie 

zlokalizowane w centrum Lublina
•	  Uczelnia o najwyższym prestiżu wśród 

pracodawców w 
 województwie lubelskim  

 B BAA B BA B BCC B BC B BAACAA B BA B BC B BA B B
STUDenTA

Poradnik „ABC Studenta” skierowany jest 
do osób rozpoczynających naukę w naszym 
Uniwersytecie. Zawiera podstawowe 
informacje o zasadach funkcjonowania 
Uczelni, przedstawia różne drogi rozwoju  
oraz opisuje wiele form pomocy 
oferowanej przez instytucje działające na 
UMCS. 

„ABC” zawiera wiele ciekawych informacji 
dotyczących kultury studenckiej, sportu 
akademickiego oraz opisy zaplanowanych 
wydarzeń na UMCS i w Lublinie.
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  Pierwsze kroki…
Gdzie można uzyskać podstawowe informacje związane z tokiem studiów (np. plan zajęć, zapisy 

na przedmioty)?
Dziekanat
Każdy kierunek studiów ma przydzielony dziekanat, odpowiedzialny za obsługę studentów danego roku. 

Są w nim wydawane i podbijane legitymacje studenckie oraz karty egzaminacyjne, tutaj także składacie 
wszelkie podania kierowane do władz dziekańskich.

Samorząd Studentów
Przedstawiciele samorządu na Waszym wydziale dokładnie znają problemy nowych żaków. Korzystając 

z własnego doświadczenia, starają się jak najlepiej udzielić odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Do kogo należy się zwrócić, gdy pojawi się problem związany z procesem dydaktycznym (np. niezali-
czenie ćwiczeń, studiowanie dwóch kierunków)?

Już podczas immatrykulacji macie możliwość poznania pracownika naukowo-dydaktycznego pełniącego 
funkcję opiekuna roku. Do jego podstawowych obowiązków należy udzielanie studentom rad i konsultacji 
w sprawach związanych z procesem dydaktycznym oraz opiniowanie ,na prośbę studenta lub wniosek 
dziekana, indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.

  Pomoc materialna

ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Otrzymanie STYPENDIUM SOCJALNEGO jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Dochód 
na osobę nie może przekroczyć obowiązującego w uczelni progu dochodowego. Wysokość stypendium 
socjalnego zależy od przedziału dochodowego, w którym znajdzie się dochód na osobę w rodzinie studenta. 
W celu ubiegania się o stypendium należy złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek.

O STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU 
STUDENCKIM, BĄDŹ OBIEKCIE, INNYM NIŻ DOM STUDENCKI może ubiegać się jedynie student studiów 
stacjonarnych, który spełnia kryteria stypendium socjalnego, zamieszkuje akademik bądź inny obiekt (np. 
stancja). Fakt zamieszkania w akademiku bądź innym obiekcie, należy odpowiednio udokumentować.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przysługuje osobie z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności. Jego wysokość zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

ZAPOMOGA jest jednorazowym, bezzwrotnym świadczeniem. Przysługuje w przypadku zaistnienia nagłej 
przyczyny losowej. Wysokość zapomogi uzależniona jest od zaistniałego zdarzenia i może być przyznawana 
dwa razy w ciągu roku.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń socjalnych można znaleźć na stronie: 
www.stypendia.umcs.pl 
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ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
O stypendium to można ubiegać się po ukończeniu pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych 

magisterskich, a także na pierwszym roku studiów II stopnia, jednak tylko w przypadku rozpoczęcia studiów 
w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. O stypendium rektora może ubiegać się również student 
przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady 
międzynarodowej albo laureatem bądź � nalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (jeżeli 
pro� l olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek). 

Na każdym kierunku I roku ten rodzaj świadczenia otrzymywać może nie więcej niż 10% studentów 
danego roku. W przypadku kierunków, na których liczba studentów jest mniejsza niż 10 osób, stypendium 
przyznawane jest jednej osobie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią 
ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

Wysokość stypendium uzależniona jest od liczby otrzymanych punktów oraz miejsca na liście rankingowej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymywania stypendium rektora, wzory wniosków oraz inne 
informacje dotyczące tego świadczenia można znaleźć na stronie  www.stypendia.umcs.pl
Informacji udziela również Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS Helios, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin, tel. 81-533-86-27

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
O stypendium mogą ubiegać się studenci szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O jego przyznanie  student może starać się nie wcześniej 
niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, a także na pierwszym 
roku studiów II stopnia, jednak tylko w przypadku rozpoczęcia studiów w ciągu roku od ukończenia studiów 
I stopnia. 

Szczegółowe informacje na temat kryteriów otrzymywania stypendium ministra można znaleźć na 
stronie www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra.

Uwaga! Każde ze stypendiów można otrzymywać tylko na jednym kierunku!

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
O stypendium to może ubiegać się student, który zamieszkuje w województwie lubelskim, w roku ubiegania 

się o stypendium nie ukończył 26. roku życia, zaliczył drugi rok studiów I stopnia lub kontynuuje naukę na 
studiach II stopnia (rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia) uzyskał średnią ocen 
uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni oraz 
w ostatnim roku akademickim, przed złożeniem wniosku o stypendium, legitymował się osiągnięciami w co 
najmniej trzech rodzajach działalności określonych w §5 Uchwały nr XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów 
studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Szczegóły na www.lubelskie.pl.

W roku akademickim 2015/2016 zasady ubiegania się o stypendium mogą ulec zmianie.

STYPENDIUM MIASTA LUBLIN
Stypendium to przeznaczone jest dla studentów zamieszkujących na terenie Gminy Lublin, którzy uzyskali 

średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7. Dodatkowym warunkiem jest działalność naukowa 
lub artystyczna, która może przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój 
nauki. Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

KREDYTY STUDENCKIE
Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne na preferencyjnych warunkach oprocentowania. 

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny) pod 
warunkiem, że rozpoczęli studia przed 25. rokiem życia.

Lista banków udzielających kredytów publikowana jest z początkiem roku akademickiego. Kredyt 
wypłacany jest co 30 dni, maksymalnie przez 10 miesięcy, w wysokości 600 zł. Jego spłata następuje 
maksymalnie w dwa lata po ukończeniu studiów, chyba że student podejmie studia doktoranckie.

Szczegółowe informacje dotyczące kredytów studenckich można znaleźć na stronie: www.student.umcs.pl 

  Miasteczko Akademickie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wyróżnia Miasteczko Akademickie, na terenie którego znajdują się: 

kompleks budynków dydaktycznych, 9 domów studenckich, prywatne budynki mieszkalne oferujące poko-
je dla studentów, Biblioteka Główna, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Centrum Kultury 
Fizycznej. Dodatkowo na naszym miasteczku znajduje się szereg pubów, dyskotek, punktów gastronomicz-
nych, sklepów oraz punktów ksero. Od strony południowej osiedle studenckie otacza Park Akademicki będą-
cy własnością naszego Uniwersytetu. Za niewielką opłatą studenci mają możliwość korzystania z obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, takich jak: hale sportowe, basen, korty tenisowe, siłownie. Dodatkowo mają także 
do dyspozycji wielofunkcyjne boisko pokryte nawierzchnią tartanową oraz boisko do gry w plażową piłkę 
siatkową.
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  Domy Studenckie UMCS
Uniwersytet posiada do dyspozycji studentów 9 akademików, w których oferuje ponad 2600 miejsc. 

Akademiki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz w pobliżu centrum 
miasta. 
•  Oferujemy miejsca o różnym standardzie, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Opłaty uzależnione są od standardu pokoju,
• Mamy pokoje 1-, 2- oraz 3-osobowe,
•  W każdym akademiku do dyspozycji mieszkańców jest sala klubowa oraz telewizyjna, a także tzw. 
 „ pokoje cichej nauki”,
•  Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w akademiku mają te osoby, którym codzienny dojazd z miejsca 

zamieszkania uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie, a także osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji materialnej,

• Dla studentów zaocznych udostępniamy miejsca noclegowe na czas zjazdów,

Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce w akademiku, cennik oraz inne informacje związane 
z domami studenckimi UMCS można znaleźć na: www.akademiki.umcs.pl.
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  UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW (USOS)

 Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system dziekanatowy, który zapewnia 
kompleksową obsługę toku studiów, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. 
System automatyzuje procesy związane z obsługą studiów, takie jak wydawanie zaświadczeń, tworzenie 
sprawozdań czy ankiet. Pozwala na elektroniczną obsługę standardowych spraw studenckich i przeniesienie 
obecnych papierowych wniosków do obiegu elektronicznego. USOS wspiera także zagadnienia związane 
z międzyuczelnianą wymianą studencką oraz integruje kwestie związane ze stypendiami oraz wypłatami 
w ramach pomocy materialnej.

Najważniejsze funkcjonalności USOS dla pracowników, studentów i doktorantów
W ramach systemu udostępniona zostanie platforma USOSweb, która umożliwia elektroniczną obsługę:

• Zapisów na zajęcia i egzaminy
• Harmonogramu zajęć (możliwość tworzenia indywidualnego planu z dokładnością do   
 pojedynczych spotkań)
• Protokołów z przedmiotów
• Wniosków studenckich o pomoc materialną i miejsce w domu studenckim (po uruchomieniu  
 modułu stypendiów)
• Płatności studenckich
• Sprawdzianów (m.in. publikację wyników kolokwiów, zdobytych ocen lub punktów   
 cząstkowych z przedmiotów)
• Podań (po uruchomieniu modułu wniosków elektronicznych)
• Ankiety oceny zajęć
• Wymiany studenckiej prowadzonej w ramach programu Erasmus+
• Karty obiegowej (po uruchomieniu modułu obiegówki)
• Wyborów do samorządów studenckich

Serwis prezentuje także ofertę dydaktyczną, sylabusy, informacje o pracownikach oraz umożliwia 
komunikację pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami.

 USOS - DOSTĘP
Każdy student posiada konto w serwisie USOSweb. Konto jest tworzone automatycznie i jest chronione 
hasłem.

Jak zalogować się do serwisu USOSweb?
1. Wejdź na stronę usosweb.umcs.pl i kliknij przycisk Zaloguj się (prawy górny róg).
2.  Jeżeli logujesz się do systemu pierwszy raz i nie korzystasz z sieci eduroam, kliknij przycisk Ustaw nowe 

hasło i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
3. Wróć na stronę logowania (usosweb.umcs.pl > Zaloguj), wpisz swój identy� kator oraz hasło.

  Biblioteka Główna UMCS
Studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

mogą korzystać z usług dobrze rozwiniętego systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uczelni, który składa się 
z Biblioteki Głównej, stanowiącej centralny ośrodek 
informacji naukowej, biblioteki centralnej i 17 bibliotek 
specjalistycznych działających przy wydziałach, 
instytutach i jednostkach pozawydziałowych. System 
ten oferuje dostęp do ponad 1,6 mln wol. książek, 
ponad 600 tys. wol. czasopism i blisko 350 tys. 
jednostek zbiorów specjalnych. 

Księgozbiór Biblioteki Głównej reprezentuje wszystkie dziedziny wiedzy, zaś zbiory bibliotek 
specjalistycznych są pro� lowane zgodnie z kierunkiem badań i dydaktyki poszczególnych jednostek. System 
biblioteczny UMCS zapewnia dostęp zarówno do liczących ponad 2,5 miliona zbiorów tradycyjnie wydanych, jak 
i zasobów elektronicznych. Zasoby elektroniczne UMCS to: Biblioteka Cyfrowa UMCS tworzona przez 
Bibliotekę Główną oraz zasoby licencjonowane, do których Uczelnia pozyskuje dostęp odpłatnie. Jest to 
duży zbiór najnowszych źródeł informacji obejmujący ponad 4 tys. książek, ponad 60 tys. tytułów czasopism 
i 49 baz bibliogra� cznych i faktogra� cznych dostępnych online. Studenci UMCS mogą z nich korzystać 
zarówno w domenie Uczelni, jak i z komputerów domowych. W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki 
Głównej znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Ze zbiorów tradycyjnych można korzystać w czytelniach lub wypożyczać je do domu. Część książek 
(najnowsze z zakresu historii, prawa, nauk społecznych, politologii, bibliologii) jest dostępna w systemie 
wolnego dostępu. Oznacza to, że czytelnicy dokonują wyboru materiałów bezpośrednio z półek – nie 
muszą ich wyszukiwać w katalogu ani składać zamówień. Do wypożyczania książek do domu i korzystania 
z zasobów cyfrowych z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych (poza siecią uniwersytecką) uprawnia
posiadanie ważnej karty bibliotecznej.

Czytelnicy, którzy po raz pierwszy korzystają z zasobów i usług Biblioteki, otrzymują „pierwszą” 
pomoc informacyjną na parterze w głównym budynku (Informatorium). Zaawansowane usługi 
informacyjne można uzyskać w Czytelni Informacji Naukowej. Istnieje także możliwość, aby korzystając 
z własnego komputera, odbyć szkolenie biblioteczne w obszarze wirtualnego kampusu biblioteki: 
biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle.

Biblioteka Główna UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
www.bg.umcs.lublin.pl
e-mail: biblion@umcs.lublin.pl
tel. 81 537 58 35, 81 537 58 94, 81 537 58 12
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  Studia poza Uczelnią

europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (eCTS)

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) – jest powszechnie stosowanym 
w Europie sposobem oceny postępów studenta. Liczba punktów odzwierciedla nakład pracy studenta 
wymagany do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Punkty przyporządkowane są wszystkim 
przedmiotom zawartym w planie studiów, które podlegają ocenie. Zaliczenie roku akademickiego wymaga 
zgromadzenia 60 punktów, a semestru – 30 punktów ECTS. Zasady systemu są wspólne dla wszystkich 
rodzajów i form studiów. ECTS ułatwia studentom mobilność między krajami, w obrębie krajów, miast 
i regionów, jak również przechodzenie z jednego rodzaju uczelni do uczelni innego rodzaju; obejmuje on 
również samodzielną naukę i doświadczenie zawodowe; ułatwia projektowanie indywidualnych ścieżek 
kształcenia oraz elastycznych programów studiów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.umcs.pl, a także u Koordynatora Uczelnianego 
oraz Koordynatorów Wydziałowych Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji 
Punktów (ECTS).

erasmus+ Mobilność edukacyjna (Szkolnictwo wyższe akcja 1)

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach akcji 1 Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki 
w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących 
w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów 
trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. 
Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których 
łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach 
każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże
W Programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci (osoby 

z dyplomem licencjata, magistra i doktora) – w ciągu roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą 
wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został 
zakwalifi kowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Studenci UMCS (bez względu na tryb odbywania studiów) mogą wyjechać na studia na jedną z uczelni 
zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisaną umowę dwustronną. Wykaz takich umów można 
znaleźć na wydziałowych tablicach informacyjnych w okresie rekrutacji do Programu Erasmus+ (marzec).

Jakie koszty pokrywa Program erasmus+?
Stypendyści Programu Erasmus+ nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej. Stypendium 

Erasmus+ jest dofi nansowaniem, które student musi pokryć na wymianie, tj. dojazdu, przejazdów 
lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i innych kosztów, które ponoszą 
studenci podczas edukacji za granicą (pełna informacja o programie:  www.student.umcs.pl; Erasmus+: 
www.erasmusplus.org.pl).

identyfi kator:
1.  Jeżeli jesteś studentem - twoim identyfi katorem jest: sxxxxxx (w miejsce xxxxxx po literze „s” wprowadź 

numer albumu, znajdziesz go na swojej legitymacji - to cyfry zaznaczone kolorem czarnym, z pominięciem 
prefi ksu 005, np. s123456).

2.  Jeżeli jesteś doktorantem - twoim identyfi katorem jest: dxxxxxx (w miejsce xxxxxx po literze „d” 
wprowadź numer legitymacji, znajdziesz go na swojej legitymacji, np. d123456).

Hasło: 
1. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, wpisz hasło, które ustawiłeś w kroku nr 2. 
2. Jeśli posiadasz konto w systemie eduroam, użyj zdefi niowanego w nim hasła. 
3. Jeśli nie pamiętasz lub chcesz ustawić nowe hasło, kliknij przycisk „Ustaw nowe hasło” i postępuj zgodnie 
ze wskazówkami.

Uwaga!
Jeżeli przy ustawianiu nowego hasła okaże się, że nie pamiętasz adresu e-mail, który podałeś podczas 
rekrutacji na studia lub straciłeś dostęp do swojego konta pocztowego, poproś dziekanat o zmianę swojego 
prywatnego adresu e-mail w systemie USOS. Sugerujemy kontaktowanie się z dziekanatem poprzez starostę 
roku lub osobę oddelegowaną do zbiorczego przekazywania adresów mailowych. Lista powinna zawierać: 
imię, nazwisko, PESEL,  adres e-mail.

 Badania Jakości kształcenia

W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadzone są kompleksowe badania jakości kształcenia. 
Nasi studenci mogą wziąć udział w: 

• Ankiecie oceny zajęć dydaktycznych

• Ogólnym badaniu jakości kształcenia

• Ankiecie dla przyjętych na I rok studiów 

Po zakończeniu studiów absolwenci mogą wyrazić swoją opinię w „Badaniach losów zawodowych absol-
wentów”. Wszyscy uczestnicy kursów i studiów podyplomowych mogą ocenić zajęcia, w których uczest-
niczyli, wypełniając ankiety będące ewaluacją studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 
Doktoranci mogą natomiast wziąć udział w „Badaniach jakości kształcenia na studiach III stopnia.” Celem 
wszystkich badań jest pozyskanie opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych 
w zakresie rozwiązań wpływających na jakość procesu kształcenia. Badania są prowadzone w formie anoni-
mowych ankiet, realizowanych drogą elektroniczną lub w formie zogniskowanego wywiadu grupowego (tzw. 
fokus), każdego roku akademickiego w terminach ustalonych przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. 
Studenci każdorazowo przed rozpoczęciem badań otrzymują wszystkie niezbędne informacje potrzebne by 
wziąć w nich udział. Badania pełnią rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz 
władzom Wydziałów i Uniwersytetu. W efekcie każda opinia posłuży do wery-
fi kacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy 
zdobywanej na danym kursie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się 
dla Was na lepsze. 

Więcej informacji oraz wyniki poprzednich 
edycji badań znajdują się na stronie: sjk.umcs.pl. 
Możesz również zeskanować kod QR. 
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Jakie warunki muszą spełniać kandydaci?

1. Powinni być studentami UMCS bez względu na obywatelstwo.
2.  Nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani w okresie studiów za granicą.
3. Powinni mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia.
4.  Powinni znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy na uczelni zagranicznej.
5.  Powinni spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w na stronie:  www.student.umcs.pl

Do jakich krajów można wyjechać?

Uczestnicy Programu Erasmus+ mogą wyjechać tylko 
do krajów uczestniczących w tym programie. Są to kraje 
członkowskie UE, trzy kraje Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja 
i Macedonia (FYROM).

Do jakich uczelni można wyjechać na część studiów?

Wymianę studentów w Programie Erasmus+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa, 
które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Studenci mogą planować wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni, która zawarła z uczelnią 
macierzystą (wydziałem) porozumienie o współpracy w tym programie (czyli do uczelni partnerskiej). 
Musi to być uczelnia znajdująca się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+. Część studiów można 
odbyć tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, ewentualnie w pokrewnej. Sprawy związane  
z uznaniem na macierzystej uczelni wybranego programu studiów w uczelni partnerskiej, należy uzgodnić  
z koordynatorem ds. programów międzynarodowych na wydziale i z prodziekanem ds. studenckich.

Jednostki odpowiedzialne za realizację programu w UMCS:
Koordynatorzy wydziałowi – wykaz koordynatorów znajduje się na stronie www.student.umcs.pl

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych Centrum Kształcenia  
i Obsługi Studiów – Biuro Programu Erasmus+
DS Femina, ul. Langiewicza 20, p. 11; tel./faks: 81 537 54 10, tel. 81 537 52 18

Koordynator uczelniany: mgr Ryszard Straszyński
DS Femina, ul. Langiewicza 20, p. 27; tel. 81 537 52 18; faks: 81 537 54 10

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów : Komisja Wymian Międzyuczelnianych 
ul. Radziszewskiego 17, DS Babilon p. 4; tel. 81 537 54 16

Program MOST
Kolejną propozycją dla studentów, którzy chcą odbyć część studiów poza uczelnią macierzystą, jest program 
MOST. Jego uczestnikiem może zostać:
•	 student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
•	 student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
•	 student po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego 
okres studiów, który wyżej wymienione osoby zamierzają realizować poza uczelnią macierzystą, jak również 
bardzo dobre wyniki w nauce. Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie 
studiów: licencjackich (inżynierskich), magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu 
MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego. Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/
Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku 
akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub 
dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet. System Mobilności Studentów wzorowany 
jest na programie Erasmus.
Poza studiowaniem na innej uczelni, MOST daje studentom możliwość zmiany dotychczasowego środowiska, 
poznania nowych ludzi, a także porównania swojej wiedzy z tą zdobytą przez studentów innej uczelni. 

W Programie MOST bierze udział aż 26 polskich uczelni wyższych:

•	 Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach
•	 Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu
•	 Uniwersytet	Łódzki	
•	 Uniwersytet	Wrocławski	
•	 Uniwersytet	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie
•	 Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu
•	 Uniwersytet	Szczeciński	
•	 Uniwersytet	Gdański	
•	 Uniwersytet	Opolski	
•	 Uniwersytet	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie
•	 Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	w	Olsztynie
•	 Katolicki	Uniwersytet	Lubelski	
•	 Uniwersytet	w	Białymstoku	
•	 Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie
•	 Uniwersytet	Warszawski	
•	 Uniwersytet	Rzeszowski	
•	 Uniwersytet	Zielonogórski	
•	 Uniwersytet	Papieski	Jana	Pawła	II	w	Krakowie
•	 Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy
•	 Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach
•	 Akademia	Górniczo-	Hutnicza	
•	 Akademia	Obrony	Narodowej	
•	 Akademia	Sztuki	w	Szczecinie
•	 Akademia	Wychowania	Fizycznego	i	Sportu	w	Gdańsku	
•	 Uniwersytet	Ekonomiczny	w	Poznaniu	
•	 Wojskowa	Akademia	Techniczna

Przydatne linki:
www.erasmus.org.pl

www.erasmusplus.org.pl
www.esn.pl

www.esn.org

Przydatne linki:
www.umcs.pl

www.most.amu.edu.pl
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Podstawą semestralnych studiów w ramach programu MOST jest realizowanie indywidualnego 
programu studiów. Student ma możliwość wyboru przedmiotów z różnych semestrów studiów na danym 
kierunku lub pokrewnych w takiej ilości, która będzie odpowiadała liczbie 30 punktów ECTS. Program 
studiów ustalany jest na podstawie przedmiotów obowiązujących na Uczelni przyjmującej i uzgadniany  
z dziekanem na uczelni wysyłającej.

Wyjeżdżając w ramach programu MOST, możesz otrzymywać stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych 
studentów, MNiSW, doktoranckie i inne, które wypłaca Ci uczelnia macierzysta.

Jednostki odpowiedzialne za realizację projektu na UMCS:

Biuro ds. Kształcenia, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów 
Rektorat III piętro, p. 313
mgr Elwira Mrugała, tel. 81 537 51 22
e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl 
Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów – Komisja Wymian Międzyuczelnianych 
ul. Radziszewskiego 17, DS Babilon p. 4
tel. 81 537 54 16

  Potrzebujesz pomocy…?

WSPARCie DLA STUDenTÓW niePeŁnOSPRAWnyCH

Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc 
studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu 
studiów. Podejmowane przez nas działania mają na 
celu wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, 
którzy mają dodatkowe potrzeby wynikające  
z niepełnosprawności.

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów niepełnospraw-
nych „Alter idem”, które skupia na równych prawach studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 
Działaniom studenckim przyświeca przesłanie, że ograniczenia mogą być zasobem, który wyzwala kreatyw-
ność i motywację do przekraczania barier.

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na różne formy wsparcia:
Stypendium specjalne – studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się  

o stypendium specjalne. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
Bezpłatny transport – dowóz na zajęcia dydaktyczne dla tych studentów, którzy ze względu na swoją 

niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.
Pomoc asystenta – pomagają w dotarciu na zajęcia dydaktyczne oraz w sporządzaniu notatek. Obowiązki 

asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.
Wypożyczalnia sprzętu – studenci mogą wypożyczać dyktafony, powiększalniki i notebooki.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – możliwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć  

z języka angielskiego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.
Aktywność sportowa – współpraca z Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy organizacji bezpłatnych zajęć 

na pływalni, siłowni, a także z gry w boccię.
Poradnictwo zawodowe i edukacyjne – w trakcie procesu kształcenia oraz na etapie wyboru studiów 

można spotkać się z doradcą zawodowym, który pomoże w ukierunkowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej  
i zawodowej.

Poradnictwo psychologiczne – spotkania z psychologiem, w ramach których studenci mogą otrzymać 
fachową pomoc lub wsparcie w zakresie rozwoju osobistego.

Poradnictwo prawne – konsultacje z prawnikiem, który udzieli wyczerpującej odpowiedzi na pytania 
prawne, a także pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.

Szkolenia – uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach pomaga uzyskać wiedzę i umiejętności 
przydatne do rozwoju potencjału osobistego i zawodowego.

Klub psychoedukacji – spotkania, podczas których studenci mogą systematycznie rozwijać umiejętności 
związane z komunikacją, kreatywnością, relacjami społecznymi oraz karierą zawodową. 

Wyjazdy szkoleniowe – w cenie dostępnej dla każdego studenta.
Wyjazd adaptacyjny – studenci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się 

do społeczności akademickiej.
Wakacyjny obóz językowy – wyjazd przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności 

komunikacji w języku angielskim. 

W celu uzyskania informacji o dostosowaniu poszczególnych Wydziałów UMCS do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zapraszamy kandydatów na studia do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Studentów 
Niepełnosprawnych.

Zespół ds. Studentów niepełnosprawnych 
ul. Radziszewskiego 17/9
20-036 Lublin
tel. 81 537 58 90
punkt@poczta.umcs.lublin.pl
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PORADy PRAWne

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersyteckie Poradnie Prawne działają przy uczelniach wyższych na całym świecie. Idea jest prosta: 
studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod kierunkiem pracowników naukowych i prawników 
praktyków udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim. Jest to doskonałe połączenie 
kształcenia ze zdobywaniem umiejętności praktycznych, forma zwiększenia dostępu do usług prawnych 
dla wszystkich grup społecznych oraz kształtowania u studentów prawa świadomości traktowania zawodu 
prawniczego jako służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki 
czemu u przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie ubóstwa i naruszania praw człowieka.

Ty również możesz skorzystać z pomocy prawnej, a jeśli studiujesz prawo – możesz zaangażować się  
w działalność Poradni. Pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie. Poradnia udziela porad prawnych 
jedynie osobom niezamożnym, których nie stać na korzystanie z odpłatnych form pomocy prawnej. Pomoc 
prawna świadczona jest przez Poradnię wyłącznie na piśmie.

  Aktywność studencka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce ludzi z pasją. Młode osoby studiujące w naszej Uczelni 

posiadają wiele możliwości, aby realizować swoje zainteresowania, zdobywać cenne doświadczenia oraz 
kreatywnie spędzać czas. Wyrazem aktywności studentów UMCS są liczne inicjatywy podejmowane 
m.in. w ramach samorządu uczelnianego, samorządów wydziałowych, kół naukowych oraz innych 
organizacji studenckich. Ich działalność naukowa i kulturalna cieszy się dużym zainteresowaniem na arenie 
ogólnopolskiej, jak również międzynarodowej.

SAMORZąD STUDenTÓW
... czyli demokracja na Uniwersytecie. Dbamy o Twoje sprawy centralnie…

Głównymi organami Samorządu Studentów UMCS są Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów oraz 
Parlament Studentów UMCS. Biorą one udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących 
studentów UMCS.

Parlament Studentów zajmuje się opiniowaniem najważniejszych aktów prawnych obowiązujących na 
Uczeni, takich jak regulamin przyznawania pomocy materialnej czy regulamin studiów; wyłania przedsta-
wicieli do ogólnouczelnianych organów – Senatu, komisji senackich oraz Uczelnianej Studenckiej Komisji 
Socjalnej. Parlament wybiera także przedstawicieli do organów odpowiedzialnych za podnoszenie jakości 
kształcenia na Uniwersytecie. Członkowie Parlamentu aktywnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studen-
tów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, (ZUSS UMCS) jest wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów naszego Uniwersytetu, a także organizacją, której głównymi założeniami jest dbałość o dobro  
i interesy społeczności studenckiej naszego Uniwersytetu. W porozumieniu z ZUSS UMCS podejmowane są 
bieżące działania dotyczące spraw studenckich. Wspiera działania i inicjatywy młodych ludzi, którzy chcą 
rozwijać się w różnych dziedzinach życia. Doradza, jak zdobywać środki finansowe na realizację projektów, 
pomaga w organizacji różnorodnych przedsięwzięć oraz wdrożeniu swoich pomysłów. 

Poprzez realizację różnego typu projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz sportowym  dba  
o integrację oraz rozwój środowiska studenckiego na naszej Uczelni. 
W skład Zarządu wchodzi 10 komisji, które zajmują się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi studentów. 
Są to Komisje: Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Informatyzacji, Kultury, Prawna, Promocji i Marketingu, Roz-
woju Studentów, Socjalna, Sportu, Współpracy z Organizacji Studenckimi oraz Wymian Międzyuczelnianych.

Jednymi z ważniejszych przedsięwzięć, które realizuje Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów, są majo-
we Lubelskie Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia”, jak również odbywające się na początku roku akademic-
kiego „Otrzęsiny”. 
ZUSS UMCS organizuje także wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia skierowane do studentów naszej Uczelni, 
jak również wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, takie jak Adapciak (dla studentów pierwszego roku) oraz 
Zimowisko. 

Zarząd popularyzuje także wśród studentów krzewienie kultury fizycznej, promuje wymiany studenckie, 
(takie jak Erasmus oraz MOST), dba o pozytywny wpływ procesu ankietyzacji na jakość kształcenia na naszym 
Uniwersytecie, organizuje przedsięwzięcia kulturalne oraz wiele innych projektów. 
Spod pióra osób współpracujących z Zarządem wychodzi także miesięcznik Samorządu Studentów A4, który 
poświęcony jest bieżącemu życiu studenckiemu oraz wszelkiej działalności podejmowanej przez studentów 
naszego Uniwersytetu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.samorzad.umcs.pl.

…i wydziałowo

Na każdym Wydziale działa Rada Wydziałowa Samorządu Studentów, wybierana w wyborach 
powszechnych. Przedstawiciele Samorządu Wydziałowego reprezentują studentów na posiedzeniach 
wydziałowych organów kolegialnych, takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz 
Zespół ds. Jakości Kształcenia, ale przede wszystkim zajmują się studentami oraz ich problemami na Wydziale. 
Zawsze chętnie pomogą i udzielą wszelkich informacji związanych ze studiami oraz funkcjonowaniem 
Uniwersytetu. Dodatkowo organizują wiele ciekawych przedsięwzięć, które urozmaicają okres studiowania.

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
tel./faks: 81 537 50 47
opiekun: dr Wojciech Dziedziak

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS
DS. Babilon, pokój nr 4
ul. Radziszewskiego 17, 20–036 Lublin
tel.\fax: 081 537 54 16
facebook.com/zuss.umc
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kOŁA nAUkOWe i ORgAniZACJe STUDenCkie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to miejsce, w którym czynnie działa ponad 80 kół naukowych oraz 
organizacji studenckich. Umożliwiają one studentom rozwijanie umiejętności oraz pasji poprzez praktyczne 
poszerzanie wiedzy, która często wykracza poza program studiów. Koła naukowe oraz organizacje studenckie 
zajmują się działalnością kulturalno-naukową, taką jak: konferencje, sympozja, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Każdy student, który chce aktywnie spędzić czas studiów i zdobyć cenne doświadczenie, może zostać ich 
członkiem.

Jest wiele inicjatyw, którymi mogą poszczyć się studenci UMCS, m.in. Ogólnopolski Zjazd Historyków 
Studentów, Lubelska Jesień Historyczna, konferencja naukowa „Moc Pomocy III”, II Edycja Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pt. „Przyszłość Strefy Euro”, konferencje „Wampir w zwierciadle sztuki”, „Sex i filozofia”, 
GOAL czy „Oko w oko z cielesnością”. Prowadzonych jest także wiele szkoleń i warsztatów, w ramach których 
studenci podnoszą swoje kwalifikacje, m.in. Akademia E-marketingu, IV Dzień Marketingowy, Akcja Sukces.

W Uniwersytecie funkcjonują również lokalne przedstawicielstwa ogólnopolskich i międzynarodowych 
organizacji studenckich, takich jak: AEGEE, AIESEC Lublin, ESN Lublin oraz NZS.

DUSZPASTeRSTWO AkADeMiCkie

Duszpasterstwo Akademickie (DA) UMCS zrzesza studentów wszystkich kierunków i roczników. Nie ma 
tu ograniczeń, bo to, na czym Duszpasterstwu zależy najbardziej, to budowanie pozytywnych relacji wśród 
braci studenckiej, opartych na przyjaźni i wzajemnej pomocy.

Sercem działań DA UMCS jest msza święta odprawiana o 19:30 w kościele garnizonowym w każdą 
niedzielę (Al. Racławickie 20). Na DA składa się wiele różnych grup: Klub wyprawowo-górski, Klub filmowy, 
Wolontariat, Grupa muzyczna, Kościół dla prawdziwych mężczyzn, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Ruch	Światło	–	Życie.	Bieszczady,	Tatry,	Roztocze	 to	miejsca,	które	odwiedzamy	w	wolnym	czasie	w	ciągu	
roku. W wakacje natomiast wyruszamy tam, gdzie tylko 
poniesie nas fantazja, i oczywiście na pielgrzymkę pieszą 
na Jasną Górę jako studencka grupa namiotowa.

Zapraszamy do DA UMCS wszystkich, którzy nie boją 
się wyzwań, traktują studia jako wielką przygodę swojego 
życia, szukają swojego miejsca w studenckim świecie i chcą 
budować relacje z Bogiem i ludźmi. Z nami na pewno nie będziesz się nudził!

www.da.umcs.lublin.pl
www.da.umcs.lublin.pl/facebook

  kultura akademicka
„Chatka Żaka” czyli Akademickie Centrum Kultury UMCS w Lublinie, 

to instytucja utworzona przez Uczelnię 50 lat temu. Jest to miejsce kul-
towe dla mieszkańców Lublina oraz absolwentów naszego Uniwersyte-
tu, którzy pamiętają „Chatkę Żaka” jako kolebkę kultury alternatywnej, 
do której przychodziło się na najlepsze teatry w mieście i gdzie grały 
najważniejsze zespoły nie tylko polskiej sceny muzycznej, a przede 
wszystkim, gdzie spotykali się ludzie sztuki i kultury. 

Dziś kontynuujemy tę tradycję. Niezmiennie rolą ACK jest integro-
wanie akademickiego środowiska kulturalnego, które wyrasta ze stu-
denckiego entuzjazmu i zaangażowania w profesjonalną działalność 
twórczą.

W „Chatce Żaka” od lat prężnie działają zespoły artystyczne i pracownie twórcze: Artystyczne Warsztaty 
Umiejętności, Chór Akademicki UMCS, Epicentrum Technik Teatralnych, Folk Klub, Kino Studyjne, zespół 
bębniarski Młode Djembe, Orkiestra św. Mikołaja, Pracownia Plastyczna, Galeria Fotografii, Warsztaty 
Kreatywne, Zespół Tańca Ludowego UMCS, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus” oraz redakcja pisma 
folkowego „Gadki z Chatki” i Akademickie Radio Centrum. 

Studenci, pracownicy, absolwenci oraz mieszkańcy miasta mogą również uczestniczyć w różnorodnych 
inicjatywach realizowanych przez „Chatkę Żaka” we współpracy z partnerami. Regularnie odbywają się za-
jęcia taneczne, warsztaty hula-hoop, śpiewu i teatralne. Fundacja 5Medium prowadzi cykliczne projekty 
związane z nowymi technologiami, Grupa Fotografów Lubelskich zrzesza miłośników fotografii, którzy 
w ACK mają swoje studio fotograficzne oraz ciemnię. 

„Chatka Żaka” pamięta również o studentach, którzy założyli już rodziny – w ciągu roku akademickiego 
prowadzone są zajęcia z edukacji artystycznej dla dzieci, m.in. w ramach projektu Karuzela Sztuki. 

Działalność Akademickiego Centrum Kultury wspierają wolontariusze, którzy uczestniczą  
w programie KULTURIAT, oraz studenci animacji kultury. 

Imprezy kulturalne w „Chatce Żaka” rekomendują mieszkańcy miasta i znawcy sztuki, którzy co roku 
uczestniczą w wydarzeniach muzycznych: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Chat-
ka Blues Festiwal, Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”, „Bakcynalia”; teatralnych: Teatr Improv 
No Potatoes, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, 3/4 SCENY, filmowych i audiowi-
zualnych: Studenckie Konfrontacje Filmowe, Festiwal Filmu Artystycznego „Na Linii Czasu”, Lubelskie Dni 
Fotografii, PlakatON; interdyscyplinarnych: NO LATO, Powachluj na Scenie. 

W „Chatce Żaka” działa Centrum Informacji Kulturalnej KIOSKart, w którym wszyscy studenci i zaintereso-
wani życiem kulturalnym Lublina mogą zasięgnąć informacji o zbliżających się wydarzeniach artystycznych 
w naszym mieście. Można również przyjść i poczytać literaturę o sztuce i najnowszych trendach w kulturze. 

Akademickie Centrum kultury  
„Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel. 81 533 32 01
ack.lublin@gmail.com

www.ack.lublin.pl
www.facebook.com/ack.umcs.chatkazaka

Rezerwacje sal: 
chatkazaka@gmail.com
inkubator.rezerwacje@gmail.com
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   Akademickie Radio Centrum
Akademickie Radio Centrum to lokalna, akademicka  

stacja radiowa nadająca w Lublinie i najbliższej okolicy  
na częstotliwości 98,2 MHz. Jest obecne w eterze od 1995 r., 
wcześniej, przez ok. 30 lat, funkcjonowało jako radiowęzeł 
(zasięg na obszarze Miasteczka Akademickiego UMCS).

Radio prezentuje przede wszystkim muzykę rockową, wieczorami, w programach autorskich, pojawiają się 
też inne style muzyczne. Od poniedziałku do soboty, co godzinę nadaje aktualne informacje. Uzupełnieniem 
ramówki są audycje publicystyczne poświęcone środowisku akademickiemu i kulturze. Stacja nadaje program 
także za pośrednictwem Internetu.

Od 2013 r. Akademickie Radio Centrum ma swoją siedzibę w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. 
Redaktorem naczelnym jest Małgorzata Piasecka, wieloletnia dziennikarka Radia Zet.

  Sport akademicki
UMCS od wielu lat może poszczycić się sukcesami sportowymi, zarów-

no w Akademickich Mistrzostwach Polski, jak i sekcji UMCS w ligach pań-
stwowych. Za sprawną realizację tych zadań odpowiadają Centrum Kultury  
Fizycznej UMCS (CKF) oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Spor-
towego UMCS. Studenci mogą uczęszczać na zajęcia w ponad 20 sekcjach 
sportowych, co stanowi najlepszą ofertę wśród uczelni z naszego regionu.

Kompleks budynków Centrum Kultury Fizycznej składa się z 3 hal spor-
towych, pływalni, 2 siłowni, sali do fitnessu, ścianki wspinaczkowej oraz sali 
do spinningu. Obok znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną na-
wierzchnią i oświetleniem oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.

główne obszary działalności:
•	 	prowadzenie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów wszystkich Wydziałów 

UMCS oraz zajęć treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS, a także 
zajęć z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego;

•	  prowadzenie odpłatnych zajęć komercyjnych, w tym w zakresie spinningu, doskonalenia i nauki pły-
wania, aqua aerobik, aqua senior i aqua slim, pływania rekreacyjnego /karnety/, zajęć 40+, badań 
wydolnościowych, siłowni;

•	  współpraca ze Szkołami Partnerskimi – w ramach Drzwi Otwartych UMCS organizowane są zawody,  
w których rywalizują studenci UMCS i uczniowie Szkół Partnerskich.

klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS w Lublinie
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS w Lublinie, mający 70-letnią tradycję, 

zrzesza 500 zawodników i 50 trenerów w 35 sekcjach uniwersyteckich i 7 zespołach ligowych. Nasi spor-
towcy reprezentują Uczelnię na terenie całej Polski, startując w ramach Akademickich Mistrzostw Polski, 
zdobywając w sezonie 2013/2014 brązowy medal klasyfikacji uniwersytetów!

Klub prowadzi sekcje wyczynowe: lekkoatletyka – ekstraklasa PZLA, koszykówka kobiet – Tauron  
Basket Liga Kobiet oraz tenis stołowy – I liga PZTS, futsal mężczyzn – I liga PZPN, piłka ręczna kobiet –  
I liga ZPRP, piłka ręczna mężczyzn – II liga ZPRP, koszykówka mężczyzn – II liga PZKosz, a także posia-
da rozbudowaną piramidę szkoleniową, dzięki czemu nasze drużyny seniorskie corocznie są zasilane 
przez najbardziej uzdolnionych juniorów w Polsce.

Od wielu lat jesteśmy niedoścignieni w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego!
Dołącz do nas na: www.azs.umcs.pl i poczuj przyjemność wygrywania!

Zdobądź stypendium sportowe, reprezentując Klub Uczelniany AZS UMCS w następujących sekcjach 
sportowych:

•	 Koszykówka K – mgr Andrzej Dubielis (a.dubielis@azs.umcs.pl)
•	 	Koszykówka M – mgr Przemysław Łuszczewski (p.luszczewski@azs.umcs.pl)
•	 	Siatkówka K i M – mgr Jacek Rutkowski (j.rutkowski@azs.umcs.pl)
•	 	Piłka nożna i futsal K – mgr Wojciech Dankiewicz (w.dankiewicz@azs.umcs.pl)
•	 	Piłka nożna i futsal M – dr Tomasz Bielecki (t.bielecki@azs.umcs.pl)
•	 	Piłka ręczna K – mgr Agata Tęcza-Hodun (a.tecza-hodun@azs.umcs.pl)
•	 	Piłka ręczna M – mgr Jakub Ignaszewski (j.ignaszewski@azs.umcs.pl)
•	 	Lekkoatletyka K i M – dr Maciej Tarnowski (m.tarnowski@azs.umcs.pl)
•	 	Pływanie K i M – mgr Bartosz Kędracki (b.kedracki@azs.umcs.pl)
•	 	Szachy – mgr Zbigniew Pyda (z.pyda@azs.umcs.pl)

Akademickie Radio Centrum 98,2 FM
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel. 81 533 26 04
gg: 9712629
www.facebook.com/centrumfm
www.centrum.fm

 inkubator Medialno-Artystyczny
Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS daje studentom możliwość rozwijania talentów nie tylko radio-

wych, także filmowych i telewizyjnych. Od 2013 roku przy Inkubatorze działała Grupa Medialna, zrzeszająca 
studentów z różnych Wydziałów i kierunków, która w 2015 roku weszła w skład Telewizji UMCS. Studentów, 
działających w ramach TV UMCS łączy reporterska pasja, którą realizują na różne sposoby. Są obecni z mikro-
fonem, kamerą i aparatem fotograficznym podczas różnych ważnych i ciekawych wydarzeń, odbywających 
się m.in. na Wydziałach i w Chatce Żaka oraz w instytucjach miejskich w Lublinie.
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•	 	Brydż sportowy – mgr Jakub Kotorowicz (j.kotorowicz@azs.umcs.pl)
•	 	Tenis stołowy K i M – mgr Zbigniew Szala (z.szala@azs.umcs.pl)
•	 	Tenis ziemny K i M – mgr Janusz Krawczyk (j.krawczyk@azs.umcs.pl)
•	 	Badminton K i M – mgr Janusz Krawczyk (j.krawczyk@azs.umcs.pl)
•	 	Żeglarstwo – mgr Jerzy Czerwiński (j.czerwinski@azs.umcs.pl)
•	 	Snowboard K i M – mgr Jerzy Czerwiński (j.czerwinski@azs.umcs.pl)
•	 	Narciarstwo K i M – mgr Jerzy Czerwiński (j.czerwinski@azs.umcs.pl)
•	 	Wspinaczka skałkowa K i M – mgr Jerzy Czerwiński (j.czerwinski@azs.umcs.pl)
•	 	Judo K i M – mgr Józef Tkaczyk (j.tkaczyk@azs.umcs.pl)
•	 	Ergometr wioślarski K i M – mgr Paweł Kasperkowicz (p.kasperkowicz@azs.umcs.pl)
•	 	Trójbój siłowy M – mgr Paweł Kasperkowicz (p.kasperkowicz@azs.umcs.pl)

W celu zapisania się do konkretnej sekcji, prosimy pisać bezpośrednio do trenera (adres email obok 
nazwiska), ewentualnie kontaktować się poprzez nasze biuro (biuro@azs.umcs.pl).

ZAinWeSTUJ W SWOJą 
PRZySZŁOść . . .
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Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier
Biuro Karier UMCS to centrum informacji, doradztwa, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i praktyk. 

Od piętnastu lat zajmujemy się rozwojem zawodowym studentów i absolwentów UMCS, pomagając 
w wyborze kierunków kształcenia i podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych, kształtując umiejętno-
ści niezbędne do wejścia na rynek pracy oraz wspomagając praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na 
studiach w sytuacjach zawodowych.
Filary działalności Biura Karier UMCS to:
•  poradnictwo zawodowe i psychologiczne 
•  szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe 
•  coaching indywidualny i zespołowy
•  udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży, wolontariatu
•  organizacja praktyk poza tokiem studiów 
•  organizacja spotkań z pracodawcami, prezentacje � rm na Uczelni
•  realizacja projektów rekrutacyjnych
•  prowadzenie spotkań dla młodzieży licealnej z zakresu doradztwa zawodowego
•  monitorowanie losów zawodowych absolwentów oraz badanie opinii pracodawców
•  gromadzenie i udostępnianie publikacji, wydawnictw i informacji z zakresu rynku pracy
•  współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy
Co nas wyróżnia:
•  prowadzimy edukację antydyskryminacyjną
•  promujemy rozwój zawodowy w organizacjach pozarządowych
•  prowadzimy coaching w oparciu o metodę MBTI®
•  promujemy Talenty UMCS

Praktyki zawodowe
Jak zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe? Oczy-

wiście poprzez praktyki. 
Dlaczego warto?

Przede wszystkim dlatego, że oznaczają one dla Ciebie 
same korzyści:

1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe.
2. Wery� kacja zawodowych zainteresowań.
3. Sprawdzenie siebie w sytuacjach zawodowych.
4. Poznanie potencjalnego pracodawcy – budowanie sieci kontaktów.
5.  Przygotowanie się do procedur rekrutacyjnych i selekcyjnych w przyszłości – poznanie oczekiwań 

pracodawców.
Pamiętaj, że jako student/studentka UMCS masz możliwość odbywania praktyk dodatkowych, gdzie 

tylko zechcesz (oczywiście pod warunkiem, że zostaniesz na praktyki przyjęty/a). Szczegółowe informacje na 
temat praktyk dodatkowych oraz naszej oferty praktyk znajdziesz na stronie: www.kariera.umcs.lublin.pl.

Program Absolwent UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wykształcił dotychczas ponad 218 tys. absolwentów. W roku jubi-
leuszu 70-lecia powstania Uczelni uruchomiony został Program Absolwent UMCS, pierwsza tego rodzaju 
inicjatywa nie tylko w Lublinie, ale również we wschodniej Polsce. Głównymi celami Programu są: integracja 
środowiska absolwentów, umożliwienie im uczestniczenia w życiu uczelni, ułatwienie podtrzymywania wza-
jemnych kontaktów. 
 W ramach Programu Uniwersytet zaproponował dla swych dawnych studentów zniżki na ofertę eduka-
cyjną, chcąc zachęcić, by zgodnie z popularną ideą nauki przez całe życie, powrócili jako słuchacze studiów 

Biuro Zawodowej Promocji 
Studentów i Absolwentów – 
Biuro Karier
ul. Sowińskiego 12 p. 5 
20-040 Lublin
www.kariera.umcs.lublin.pl
www.facebook.com/BiuroKarierUMCS

podyplomowych. Posiadacze Kart Absolwenta UMCS mogą po-
nadto korzystać z systemu rabatów przyznanych przez � rmy 
i instytucje zewnętrzne, kupować ulgowe bilety na imprezy kultu-
ralne m.in. w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, 
w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków, w Kinie Bajka. Program za-
pewnia również zniżki na usługi w hotelach, restauracjach, � rmach 
motoryzacyjnych, placówkach edukacyjnych. Dzięki Karcie Absol-
wenta UMCS można zadbać o zdrowie i urodę, korzystając z oferty 
przygotowanej przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS.
 Z początkiem wakacji 2015 r., po niespełna półtorarocznej dzia-
łalności Programu Absolwent UMCS, zarejestrowało się w nim 
ponad 5500 osób. Stale przybywa również � rm i instytucji, które podejmują z nami współpracę, organizuje-
my wydarzenia skierowane specjalnie dla posiadaczy Kart.
 Aby otrzymać Kartę Absolwenta UMCS, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie in-
ternetowej Uczelni. Zapraszamy absolwentów i absolwentki UMCS wszystkich roczników, typów i kierunków 
studiów, w tym również studiów podyplomowych. Rejestracja w naszym systemie zajmie zaledwie chwilę, 
karta będzie gotowa do odbioru lub wysyłki w ciągu kilku dni. Jest ona wydawana bezpłatnie i ważna bezter-
minowo.

Szczegóły dotyczące Programu Absolwent UMCS oraz Karty Absolwenta UMCS dostępne są na stronie 
internetowej www.absolwent.umcs.pl oraz na Facebooku.

Centrum Nauczania i Certy� kacji Języków Obcych UMCS

Główne obszary działalności:
Centrum Nauczania i Centrum Języków Obcych UMCS 

prowadzi lektoraty, fakultety i translatoria z siedmiu języ-
ków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, fran-
cuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i łacińskiego), według 
sylabusów oraz programów autorskich, z uwzględnieniem 
specy� ki i języka fachowego danego kierunku.

Centrum Nauczania i Certy� kacji 
Języków Obcych UMCS 
ul. Radziszewskiego 18
Dom Studencki „Amor”
20-031 Lublin
tel. 81 53 333 63
www.cnc.umcs.lublin.pl

146 147

ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ



 Głównym celem jest wykształcenie u studentów umiejętności czynnego posługiwania się językiem, ze 
szczególnym naciskiem na naukę języka specjalistycznego oraz osiągnięcie co najmniej poziomu B2 (wyż-
szego średnio zaawansowanego).

CNiCJO UMCS jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne kilku międzynarodowych instytucji certyfiku-
jących, oferuje szeroką gamę egzaminów językowych, takich jak: TELC (The European Language Certifi-
cates), TOLES (Test of Legal English Skills), PTE (Pearson Test of English), TOEIC® (Test of English for Inter-
national Communication®), TFI™ (Test de francais international™), WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der 
Wirtschaft), LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) oraz daje możliwość uzyskania certyfikatów 
językowych powszechnie uznawanych zarówno w kraju (m.in. przez Urząd Służby Cywilnej, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), jak i zagranicą. 

Egzaminy obejmujące zarówno język ogólny, jak i specjalistyczny (m.in. prawniczy czy biznesowy) reali-
zują założenia polityki językowej Unii Europejskiej i są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi programu 
ramowego Rady Europy Common European Framework of Reference.

CNiCJO UMCS również organizuje kursy języka ogólnego i specjalistycznego, kursy wyrównawcze 
oraz przygotowujące do wyżej przedstawionych międzynarodowych egzaminów językowych. Prowa-
dzą je wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy z licencją egzaminatora. Lektorzy korzystają 
ze sprawdzonych, starannie wyselekcjonowanych materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych narzędzi  
i metod nauczania. Kursy odbywają się w trybie tradycyjnym (pełnowymiarowym) oraz intensywnym (ekspre-
sowym). Istnieje możliwość dostosowania terminów i częstotliwości zajęć do potrzeb i oczekiwań słuchaczy.

Fundacja Absolwentów UMCS

Fundacja Absolwentów UMCS powstała w 2008r. 
jako organizacja działająca na rzecz społeczności  
akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Działalność Fundacji opiera się na 
doświadczeniach i najlepszych wzorcach wypra-
cowanych przez podobne organizacje w kraju i za 
granicą oraz na olbrzymim potencjale naszej Uczelni.

Czym sie zajmujemy?
integrujemy środowisko absolwentów naszej Alma Mater poprzez:
• organizację zjazdów absolwenckich;
• organizację uroczystego ukończenia studiów – Absolutoria UMCS;
• wspieranie organizacyjne i finansowe Programu Absolwent UMCS.

Wspieramy sport i kulturę akademicką:
• sponsorujemy drużynę piłkarzy ręcznych AZS UMCS Lublin;
•   organizujemy i finansujemy festiwale: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody” oraz 

Chatka Blues Festiwal.

Działamy na rzecz studentów oraz organizacji studenckich:
• fundujemy nagrody dla najlepszych absolwentów UMCS;
• wydajemy Kalendarz Akademicki UMCS;
•  wspieramy projekty realizowane przez studentów oraz organizacje studenckie, np. konferencje, prace 

dyplomowe itp.

Wspieramy organizacyjnie i finansowo akcje charytatywne na rzecz studentów i pracowników UMCS, np.:
• zbiórkę publiczną w ramach akcji „Absolwenci UMCS Swojej Chatce”;
• zbiórkę publiczną w ramach akcji „60 Tysięcy Kroków”;
• imprezę charytatywną w ramach akcji „Moto Weekend dla Kuby”.

Fundacja UMCS
Fundacja UMCS powstała w 1989 roku. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej. Fundacja prowadzi działalność szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szko-
leniowych. Od początku istnienia z oferty kursów skorzystało już ponad dwadzieścia tysięcy osób.

W ramach działalności edukacyjnej, Fundacja UMCS oferuje pakiet kilkudziesięciu, profesjonalnych i sku-
tecznych kursów, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności.

Wachlarz szkoleń obejmuje: 
•  kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyj-

skiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, szwedzkiego, norweskiego, ukraińskiego, chińskiego 
prowadzone w Uniwersyteckiej Szkole Języków; 

• kursy komputerowe w zakresie: pakietu biurowego (MS Office), grafiki komputerowej (Corel, Adobe  
 Photoshop, Adobe Illustrator, Blender), programowania i projektowania stron www (HTML, CSS, PHP,  
 JavaScript, jQuery, C++, Joomla!, WordPress), administrowania siecią, obsługi systemów 

 finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych;
• kursy inwestowania na giełdzie;
• szkolenia z zasad przygotowania projektów europejskich;
• kursy przygotowawcze do matury akredytowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie;
• szeroką ofertę szkoleń i treningów dla praktyków, m.in. z zarządzania, marketingu, finansów, rachunko 

 wości, zarządzania personelem, prawa i umiejętności menedżerskich, zamówień publicznych;
• szkolenia zamknięte przygotowywane na zlecenie.

Fundacja Absolwentów UMCS
ul. Dobrzańskiego 1/1.2
20-262 Lublin
e-mail: biuro@faumcs.pl
tel. (81) 822-85-54
www.faumcs.pl
www.facebook.com/FundacjaAbsolwentówUMCS
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Kursy dostosowane są do poziomu wiedzy i możliwości czasowych uczestników. Prowadzone są przez ka-
drę ponad 100 wykładowców posiadających wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie. Zajęcia odby-
wają się w kameralnych grupach, w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zlokalizowanych na terenie 
Miasteczka Akademickiego. Cechuje je wysoka jakość merytoryczna. Ofertę Fundacji wyróżnia atrakcyjność 
cenowa, system rabatów oraz możliwość płatności ratalnych. 

Szczegółowa oferta Fundacji UMCS znajduje się na stronie: www.fundacja.umcs.lublin.pl

Poza działalnością edukacyjną, Fundacja UMCS wspiera organizacyjnie Stowarzyszenie Absolwentów 
UMCS. Jest również właścicielem Księgarni Uniwersyteckiej, w której ofercie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy 
tytułów.

Fundacja bierze udział w Programie Absolwent UMCS.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zyskaj nowe umiejętności!

REGULAMIN 
STUDIÓW

Fundacja UMCS
ul. Radziszewskiego 11
20-036 Lublin
tel. 81 537 58 17, 537 58 19
e-mail: fundacja.umcs.lublin.pl

ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ



Regulamin studiów
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej, zwany dalej „Regulaminem”, stosuje się 
do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
prowadzonych jako jednolite studia magisterskie albo 
studia pierwszego i drugiego stopnia, a także do osób 
odbywających studia na Uniwersytecie Marii Curie- 
Skłodowskiej, zwanym dalej „Uniwersytetem”, w ramach 
programów wymiany studentów. 
2. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje 
z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Tekst 
ślubowania określa Statut Uniwersytetu. 
3. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację 
studencką. Legitymacja studencka podlega zwrotowi 
(dotyczy to absolwentów studiów jednolitych magisterskich 
i drugiego stopnia). 
4. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia 
zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, 
w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą” 
5. Absolwent studiów otrzymuje dyplom. Treść i formę 
dyplomu określają odrębne przepisy. 

§ 2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) ECTS (European Credit Transfer and Accumulations 
System) – punkty zdefiniowane w europejskim systemie 
akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych, które 
stanowią miarę średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 
niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 
1 punkt ECTS odpowiada średnio 25—30 godzinom pracy, 
przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia 
organizowane przez Uniwersytet, zgodnie z planem studiów 
oraz jego pracę własną; 
2) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych zakładany do uzyskania  
w procesie kształcenia na danym kierunku studiów, zgodnie 
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 
3) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię 
spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz program studiów; 
4) program studiów – opis procesu kształcenia, prowadzący 
do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, wraz  
z punktami ECTS przypisanymi do poszczególnych modułów 
tego procesu; 
5) plan studiów – wykaz modułów zajęć wraz z punktami ECTS 
przypisanymi do poszczególnych modułów zawierający spis 
egzaminów i zaliczeń oraz wymiar godzinowy lub czasowy; 
6) kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku 
obszarów kształcenia, o których mowa w rozporządzeniu 
ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego realizowany 
w sposób określony przez program kształcenia; 
7) profil kształcenia – profil ogólnoakademicki lub profil 
praktyczny; 
8) profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia 
obejmujący moduły zajęć powiązane z prowadzonymi  
w uczelni badaniami naukowymi realizowany przy 
założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego  
w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu 
przez studenta pogłębionej wiedzy; 

9) profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmujący 
moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, 
realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu 
studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia 
praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym 
umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które 
są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie 
zawodowe zdobyte poza uczelnią; 
10) przedmiot – to element programu studiów obejmujący 
określone treści tematyczne realizowane w formie zajęć 
dydaktycznych, w szczególności w formie wykładu, ćwiczeń, 
konwersatorium, seminarium, proseminarium, praktyki, 
ćwiczeń terenowych określonych w programie studiów;  
w skład przedmiotu może wchodzić więcej niż jedna forma 
zajęć; przedmiot lub grupa przedmiotów może stanowić 
moduł zajęć, dla którego przypisano w programie kształcenia 
zakładane efekty kształcenia; 
11) USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów. 

§ 3
1. Przełożonym studentów Uniwersytetu jest Rektor. 
2. Przełożonym studentów wydziału jest dziekan. 
3. Opiekunów lat powołuje i odwołuje dziekan spośród 
nauczycieli akademickich, po konsultacji z wydziałowym 
organem samorządu studentów. Do podstawowych 
obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom 
rad i konsultacji w sprawach związanych z procesem 
dydaktycznym oraz opiniowanie na prośbę studenta lub 
na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych  
z tokiem studiów. 
4. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje 
Zespół ds. studentów niepełnosprawnych, funkcjonujący 
w ramach biura odpowiedzialnego za sprawy studenckie 
zgodnie z zakresem działalności. 
5. Studenci Uniwersytetu tworzą Samorząd Studentów. 
Reprezentantem ogółu studentów na Uniwersytecie jest 
Parlament Studentów. 
6. Przedstawicielem studentów danego roku jest starosta 
roku. 
7. Sposób powoływania oraz kompetencje starosty roku 
określa Regulamin Samorządu Studentów UMCS. 
8. Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty 
wydziałów i odpowiednie jednostki administracyjne 
Uniwersytetu. Osoby niepełnosprawne są obsługiwane 
poza kolejnością na podstawie dokumentu wydanego przez 
Zespół ds. studentów niepełnosprawnych. 

§ 4
1. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do 
Rektora. Odwołanie składa się za pośrednictwem dziekana  
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji studentowi. 
2. Jeżeli dziekan, który wydał decyzję uzna, że odwołanie 
zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową 
decyzję, w której zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję. Od 
nowej decyzji studentowi służy odwołanie na zasadach 
określonych w ust. 1.
3. Rektor w przypadku uchylenia decyzji rozstrzyga sprawę 
merytorycznie. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania 
studiów nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 
Rektor. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW
§ 5

Student ma prawo do: 
1) zdobywania wiedzy i umiejętności oraz korzystania w tym celu  
z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uniwersytetu; 

2) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta; 
3) zrzeszania się w kołach naukowych oraz udziału w pracach 
naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych 
na Uniwersytecie; 
4) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków 
studiów, 
5) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych 
i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń 
dydaktycznych, urządzeń i środków Uniwersytetu; 
6) pomocy materialnej na zasadach określonych w Ustawie 
i w odrębnych regulaminach przyznawania pomocy 
materialnej; 
7) świadczeń zdrowotnych określonych odrębnymi 
przepisami; 
8) zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach 
studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
9) prowadzenia działalności samorządowej i społecznej; 
10) ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami; 
11) współudziału w podejmowaniu decyzji organów 
kolegialnych Uniwersytetu za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli; 
12) zgłaszania do władz Uniwersytetu postulatów 
dotyczących planów studiów, programów kształcenia, 
toku studiów, spraw związanych z procesem kształcenia  
i warunkami socjalno-bytowymi; 
13) wyrównania szans w dostępie do pełnego udziału 
w procesie kształcenia i badaniach naukowych 
z uwzględnieniem stopnia i charakteru jego 
niepełnosprawności; 
14) uzyskania usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach 
dydaktycznych odbywających się podczas posiedzeń 
organów kolegialnych Uniwersytetu, których student jest 
członkiem. 

§ 6
1. Student może studiować według indywidualnego 
programu studiów, w tym planu studiów. Szczegółowe 
zasady odbywania studiów w trybie indywidualnym ustala 
rada wydziału. 
2. Studia według indywidualnego programu studiów, 
w tym planu studiów, powinny zapewnić możliwość 
osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów kształcenia 
zatwierdzonych dla danego kierunku studiów oraz 
uwzględnić dodatkowe indywidualne zainteresowania 
studenta. 
3. Podstawą ubiegania się o studiowanie według 
indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, 
jest złożenie przez studenta do dziekana wydziału przed 
rozpoczęciem roku lub semestru studiów wniosku wraz z: 
1) potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen  
z	 dotychczasowego	 okresu	 studiów.	 Średnią	 ocen	
uprawniającą do ubiegania się o przyznanie indywidualnego 
programu studiów, w tym planu studiów, na każdym 
kierunku studiów określa rada wydziału lub 
2) informacją o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzania 
efektów uczenia się, o których mowa § 7 lub 
3) informacją o spełnieniu kryteriów dotyczących możliwości 
potwierdzenia efektów uczenia się w trakcie trwania studiów, 
o których mowa § 7. 
4. Studentowi, który uzyskał zgodę na odbywanie studiów 
według indywidualnego programu studiów, w tym planu 
studiów, dziekan przydziela opiekuna naukowego spośród 
pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających co 
najmniej stopień doktora. 
5. Opiekun wspólnie ze studentem ustalają harmonogram 

realizacji indywidualnego programu studiów, w tym planu 
studiów, który przedstawiają radzie wydziału do akceptacji. 
6. Studia według indywidualnego programu studiów, w tym 
planu studiów, mogą trwać krócej niż przewiduje program 
studiów zrealizowany w trybie zwykłym. 
7. Student traci prawo do indywidualnego programu 
studiów, w tym planu studiów, jeżeli nie wypełni w terminie 
obowiązków wynikających z zatwierdzonego programu  
i ustalonej organizacji. 

§ 7
1. Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza 
edukacją formalną odbywa się w procesie oceny wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby, 
które zostały zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej  
i nieformalnej, przeprowadzanym w celu zaliczenia tej 
osobie określonych modułów zajęć wraz z przypisaniem do 
każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów 
ECTS przewidzianych w programie studiów, bez konieczności 
jej uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych 
przewidzianych w planie studiów. 
2. Podstawą potwierdzania efektów uczenia się zdobytych 
poza edukacją formalną jest odniesienie rzeczywistej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby 
do efektów kształcenia osiąganych w procesie kształcenia 
na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów,  
w konkretnym cyklu kształcenia. 
3. O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza 
edukacją formalną mogą się ubiegać: 
1) kandydaci, którzy są przyjmowani na pierwszy rok 
studiów, na określonym kierunku, poziomie i profilu 
kształcenia w trybie rekrutacji wynikającej z podjętej przez 
Senat Uniwersytetu uchwały na podstawie art. 169 ust. 2 
Ustawy, jeśli spełniają kryteria określone w Ustawie; 
2) studenci, którzy w trakcie trwania studiów spełnili 
właściwe kryteria określone w Ustawie; 
3) inne osoby, posiadające określone w Ustawie 
doświadczenie zawodowe związane z określonym 
kierunkiem studiów, ubiegające się o przyjęcie na studia 
poza rekrutacją, o której mowa w ust. 3 pkt 1. 
4. Termin ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się 
zdobytych poza edukacją formalną określa się w przypadku: 
1) kandydatów, którzy są przyjmowani na pierwszy rok 
studiów w trybie rekrutacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 
- równocześnie ze składaniem dokumentacji wymaganej do 
przyjęcia na studia; 
2) studentów, którzy spełnili odpowiednie kryteria w trakcie 
trwania studiów – w momencie spełnienia tych kryteriów; 
3) pozostałych osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3 – w 
dowolnym momencie roku akademickiego. Osoby te po 
przeprowadzeniu procesu potwierdzania efektów uczenia 
się są kierowane na odpowiedni semestr studiów. 
5. Potwierdzanie efektów uczenia się z określonego modułu 
zajęć przeprowadza się w formie egzaminu teoretycznego 
lub praktycznego. Rada wydziału określa zasady i warunki 
przeprowadzania egzaminów potwierdzających efekty 
uczenia się. 
6. Końcowym efektem procesu potwierdzania efektów 
uczenia się jest wystawienie ocen kandydatowi z każdego 
modułu zajęć podlegającego potwierdzaniu, zgodnie  
z kryteriami oceniania studenta obowiązującymi na wydziale. 
Oceny te są podstawą wyliczania średniej ocen ze studiów. 
7. Ocena pozytywna z określonego modułu zajęć zwalnia 
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z tego modułu 
zajęć. Ocena negatywna oznacza, że wnioskodawcy nie 
przysługuje prawo do zwolnienia z określonych zajęć. 

152 153

RegULAMin STUDiÓW



8. Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia 
się zdobytych poza edukacją formalną po zakończeniu 
procedury przedstawia dziekanowi wyniki uzyskane przez 
danego kandydata ubiegającego się o potwierdzenie 
efektów uczenia się z poszczególnych modułów zajęć, 
na podstawie których dziekan wydaje decyzję w zakresie 
zwolnienia wnioskodawcy z określonych zajęć. 
9. Kandydatowi ubiegającemu się o potwierdzenie efektów 
uczenia się zdobytych poza edukacją formalną przysługuje 
prawo odwołania się od decyzji dziekana do Uczelnianej 
Komisji Odwoławczej ds. potwierdzania efektów uczenia 
się w terminach zgodnych z kodeksem postępowania 
administracyjnego.
10. W przypadku stwierdzenia uchybień w procesie 
potwierdzania efektów kształcenia Uczelniana Komisja 
Odwoławcza ds. potwierdzania efektów uczenia się kieruje 
sprawę do ponownego przeprowadzenia procedury  
w wyznaczonym terminie. 
11. Zaliczenie modułów zajęć w wyniku potwierdzania 
efektów uczenia się jest dokumentowane w protokołach 
zaliczeń oraz karcie okresowych osiągnięć studenta wraz ze 
stosowną adnotacją. 

§ 8
1. Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację 
studiów w odniesieniu do osób: 
1) studiujących na co najmniej dwóch kierunkach; 
2) odbywających część studiów poza Uniwersytetem; 
3) wychowujących dzieci; 
4) niepełnosprawnych; 
5) korzystających z urlopu ze względów zdrowotnych; 
6) szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz 
środowiska akademickiego; 
7) w innych uzasadnionych przypadkach. 
2. Indywidualna organizacja roku obejmuje każdorazowo 
okres nie dłuższy niż rok akademicki i polega na ustaleniu 
indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków 
wynikających z planu studiów i programu kształcenia. 
3. Student ubiegający się o indywidualną organizację 
studiów powinien złożyć podanie do dziekana wydziału  
w terminie: 
1) do 31 października na semestr zimowy lub na cały rok 
akademicki; 
2) do miesiąca po rozpoczęciu semestru letniego. 
4. Po upływie terminów ustalonych w ust. 3 dziekan może 
wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów  
w innych uzasadnionych przypadkach losowych. 

§ 9
1. Student może za zgodą dziekana odbyć część studiów 
w ramach krajowych lub międzynarodowych programów 
wymiany studentów. 
2. Przed wyjazdem na inną uczelnię student uzgadnia 
z dziekanem plan i program odbywanych studiów oraz 
warunki zaliczenia semestru lub roku. 
3. Na podstawie dokumentu stwierdzającego zaliczenie 
przedmiotów wraz z wykazem ocen i liczbą osiągniętych 
punktów ECTS dziekan zalicza studentowi okres odbytych 
studiów do realizowanego kierunku studiów. 
4. Osiągnięte wyniki są uwzględniane przy obliczaniu 
średniej ocen w danym roku i średniej ocen z całego okresu 
studiów. 

§ 10
1. Za zgodą dziekana student może zmienić kierunek 
studiów po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, jeśli 
różnice programowe umożliwiają przyjęcie na drugi semestr 
wybranego kierunku lub odpowiedni wyższy. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dziekan przyjmujący, po 
rozpoczęciu roku akademickiego, może wyrazić zgodę 
na zmianę kierunku studiów bez konieczności zaliczenia 
pierwszego semestru studiów,  jednakże nie później niż 
w terminie do końca października - w przypadku studiów 
rozpoczynających się od semestru zimowego lub do końca 
lutego - w przypadku studiów rozpoczynających się od 
semestru letniego. 
2. Przy zmianie kierunku studiów dziekan może zarządzić 
sprawdzian wiedzy, predyspozycji lub uzdolnień 
wymaganych na danym kierunku. 
3. Jeśli zmiana kierunku studiów wiąże się z przejściem na 
inny wydział, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje 
dziekan przyjmujący. 
4. Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów 
stacjonarnych na niestacjonarne lub ze studiów 
niestacjonarnych na stacjonarne, jeśli spełnia warunki 
ustalone przez radę wydziału. Decyzję w sprawie 
przeniesienia i uzupełnienia różnic programowych 
podejmuje dziekan. 
5. Warunkiem przeniesienia jest uznanie przez dziekana 
dotychczas osiągniętych przez studenta efektów kształcenia 
oraz uzyskanych punktów ECTS. 

§ 11
1. Student może przenieść się na inną uczelnię za zgodą 
dziekana wydziału macierzystego i dziekana wydziału 
przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki 
wynikające z przepisów obowiązujących na wydziale, który 
opuszcza. 
2. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na 
Uniwersytet w trybie przeniesienia pod warunkiem zaliczenia 
co najmniej pierwszego semestru i spełnienia wszystkich 
wymogów wynikających z przepisów obowiązujących 
na poprzedniej uczelni. Dziekan, podejmując decyzję 
o przyjęciu, określa rok i semestr studiów oraz warunki 
uzupełnienia przez studenta różnic programowych. 
3. Student innej uczelni po uzyskaniu zgody na przeniesienie 
się składa w dziekanacie wydziału przyjmującego 
oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów 
na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni 
publicznej. 

§ 12
1. Na wniosek studenta, szczegółowo uzasadniony  
i odpowiednio udokumentowany, może być udzielony urlop 
okolicznościowy: 
1) krótkoterminowy; 
2) roczny. 
2. W zależności od przyczyn uwzględnianych przy udzielaniu 
urlopu dziekan określa czas jego trwania. 
3. Wyjątkowo z powodu przedłużającej się przyczyny, takiej 
jak, w szczególności: długotrwała choroba potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, urodzenie dziecka 
lub opieka nad nim, urlop może być przedłużony o kolejny 
rok. 
4. Student powinien złożyć wniosek o udzielenie mu 
urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny stanowiącej 
podstawę do ubiegania się o urlop . Przyczyną ubiegania 
się o urlop nie może być uzyskiwanie niezadowalających 
wyników w nauce. Urlop nie może być udzielony za okres 
poprzedniego semestru lub roku akademickiego. 
5. W przypadku studentów kontynuujących naukę, o których 
mowa w §47 ust. 2 Regulaminu udzielenie urlopu potwierdza 
się wpisem do indeksu. 
6. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia 
studenckie. Prawo do korzystania z pomocy materialnej  

w okresie urlopu jest określone odrębnymi przepisami. 
7. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana, brać 
udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń 
i egzaminów. 
8. Osoba studiująca na dwu kierunkach studiów może 
wystąpić o udzielenie jej urlopu na obu kierunkach 
jednocześnie lub tylko na jednym z nich. 
9. Po urlopie udzielonym z przyczyn zdrowotnych student 
składa w dziekanacie zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania 
studiów od lekarza tej samej specjalności, co lekarz wydający 
zaświadczenie, na podstawie którego został udzielony urlop 
zdrowotny. Niedostarczenie zaświadczenia niezwłocznie 
po upływie terminu udzielonego urlopu zdrowotnego 
jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuacji studiów  
i powoduje skreślenie z listy studentów. 

§ 13
Do obowiązków studenta należy w szczególności: 
1) udział w zajęciach dydaktycznych, 
2) terminowe uzyskiwanie zaliczeń, składanie egzaminów  
i wypełnianie innych obowiązków wynikających z programu 
kształcenia, 
3) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania, 
4) zachowanie kultury osobistej, godnej obecności we 
wspólnocie uniwersyteckiej, 
5) przestrzeganie przepisów obowiązujących na Uniwersy-
tecie, 
6) poszanowanie mienia uniwersyteckiego i publicznego, 
7) zapoznanie się z Kodeksem Etyki Studenta, 
8) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec 
Uczelni oraz wnoszenie opłat wynikających z przepisów 
obowiązujących na Uniwersytecie, 
9) przestrzeganie przepisów prawa autorskiego, 
10) składanie oświadczeń lub innych dokumentów 
wymaganych w Ustawie oraz innych przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego, 
11) wypełnianie ankiet dotyczących oceny jakości 
kształcenia, 
12) zapisywanie się na określone przez radę wydziału zajęcia 
poprzez system USOS, 
13) sprawdzanie uzyskanych ocen na swoim koncie  
w systemie USOS i niezwłoczne zgłaszanie w dziekanacie 
błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

§ 14
1. Studia niestacjonarne są odpłatne. 
2. Opłaty są pobierane również na studiach stacjonarnych 
za: powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających 
wyników w nauce, udział w zajęciach nieobjętych planem 
studiów, potwierdzanie efektów uczenia się oraz inne usługi 
edukacyjne. Opłaty mogą być pobierane za studia w języku 
obcym. 
3. Studia stacjonarne mogą być odpłatne dla studentów 
studiujących na zasadach innych niż obywatele polscy. 
Szczegółowe zasady, w tym terminy płatności, określają 
odrębne przepisy. 
4. Zasady, tryb i terminy wnoszenia opłat oraz ich wysokość 
regulują uchwały Senatu i zarządzenia Rektora, które są 
dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu oraz we 
właściwym dziekanacie. 
5. Dziekan zapoznaje studenta z treścią przepisów,  
o których mowa w ust. 3, i zawiera z nim umowę o warunkach 
odpłatności za studia, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Umowa jest zawierana na cały okres studiów 
nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia  
i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. 

6. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów  
w przypadku niepodpisania przez niego przedłożonej przez 
Uniwersytet umowy o warunkach odpłatności za studia lub 
inne usługi edukacyjne. 

§ 15
1. Student jest obowiązany powiadomić niezwłocznie 
dziekanat o zmianie nazwiska i adresu do korespondencji,  
a także danych wymaganych przez Uniwersytet na podstawie 
odrębnych przepisów. 
2. Osoba skreślona z listy studentów powinna spełnić 
wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących 
na Uniwersytecie, w szczególności złożyć legitymację 
studencką i kartę obiegową. 

§ 16
1. Za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre 
wyniki w nauce student może otrzymać: 
1) stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego za wybitne osiągnięcia; 
 2) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 
 3) nagrodę pieniężną; 
 4) list gratulacyjny; 
 5) pochwałę. 
2. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa 
w ust. 1 punkty 1 i 2, określają odrębne regulaminy. 
3. Wyróżnienia wymienione w ust. 1 punkty 3 - 5 przyznaje 
dziekan. 
4. Rada wydziału może ustalić inne formy wyróżnienia 
studentów danego wydziału. 
5. Na wniosek dziekana najlepsi absolwenci mogą zostać 
wyróżnieni przez Rektora medalem lub dyplomem uznania. 

§ 17
Za naruszenie przepisów prawa lub niewypełnienie 
obowiązków, o których mowa w § 13 pkt 3-6 i 9 student 
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach 
określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

ORGANIZACJA STUDIÓW
§ 18

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 
30 września następnego roku kalendarzowego. Dzieli się na 
dwa semestry: zimowy i letni. 
2. Rok akademicki obejmuje: 
1) okres zajęć dydaktycznych trwających łącznie 30 tygodni; 
2) sesje zaliczeniowo-egzaminacyjne trwające łącznie nie 
krócej niż 5 tygodni; 
3) praktyki, których czas trwania określają programy studiów; 
4) okresy wolne od zajęć dydaktycznych, trwające łącznie 
nie krócej niż 10 tygodni, w     tym 1 tydzień przerwy 
międzysemestralnej. 
3. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala 
Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studentów i ogłasza 
ją nie później niż trzy miesiące przed rozpoczęciem roku 
akademickiego. 
4. Rektor lub dziekan za zgodą Rektora mogą ogłosić w ciągu 
roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajęć. 

§ 19
1. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego na danym 
kierunku są efekty kształcenia, do których są dostosowane 
programy studiów, w tym plany studiów, uchwalone 
przez radę wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowego 
samorządu studenckiego. 
2. Jeśli program studiów przewiduje odbycie praktyki, to brak 
jej zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia 
każdego innego przedmiotu. 
3. Zaliczenia praktyki dokonuje powołany przez 
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dziekana opiekun praktyk na podstawie dokumentacji 
odzwierciedlającej przebieg praktyki i wykonania zadań 
przewidzianych programem praktyki. 
4. Dziekan lub upoważniony przez niego opiekun praktyk na 
wniosek studenta może zaliczyć jako praktykę wykonywaną 
przez niego udokumentowaną pracę zawodową lub inną 
działalność, jeśli zostały osiągnięte efekty kształcenia 
przewidziane dla tej praktyki w programie kształcenia. 
5. Zakres i tryb odbywania praktyk, zgodnie z zarządzeniem 
Rektora określa dziekan wydziału w regulaminie praktyk 
studenckich. 
6. Dla poszczególnych kierunków studiów corocznie są 
opracowywane informatory zawierające wykaz przedmiotów 
i programy kształcenia wraz z wymiarem godzin, wykazem 
literatury i warunkami zaliczenia. 
7. Informatory i plany studiów są ogólnie dostępne. 
8. Szczegółowy rozkład, obsadę zajęć oraz wyznaczone 
godziny konsultacji pracowników naukowo-dydaktycznych 
podaje się do wiadomości studentom na tydzień przed 
rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego na stronie 
internetowej wydziału oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 
na wydziale. 

§ 20
1. Dla studiów międzyobszarowych Senat Uniwersytetu 
wskazuje jednostkę organizacyjną (wydział), która sprawuje 
nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad studentami. 
2. Indywidualne studia międzyobszarowe obejmują co 
najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzą do uzyskania 
dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów. 

§ 21
1. Podstawowym językiem wykładowym jest język polski. 
2. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy  
i umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być 
prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach 
określonych przez radę wydziału. W języku obcym mogą być 
również przygotowywane prace dyplomowe. 

§ 22
1. Jeżeli na kierunku studiów istnieją specjalności lub 
specjalizacje, student wybiera jedną z nich jako obowiązkową 
w terminie ustalonym przez dziekana. Jeśli względy 
organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na specjalność lub 
specjalizację wszystkich chętnych, zasady przyjęć określa 
dziekan lub dyrektor instytutu. 
2. W przypadku wyrażania zgody na studiowanie na dwóch 
specjalnościach równolegle: 
1) specjalnością podstawową jest pierwsza wybrana 
specjalność; 
2) przebieg studiów jest dokumentowany dla każdej 
specjalności odrębnie w kartach okresowych osiągnięć 
studenta; 
3) przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych 
studentów jest brana pod uwagę średnia wszystkich ocen 
uzyskanych podczas zaliczonych semestrów, z przedmiotów 
wskazanych przez radę wydziału; 
4) student pisze jedną pracę dyplomową; 
5) student zdaje jeden egzamin dyplomowy; 
6) do podstawy ustalenia wyniku studiów bierze się pod 
uwagę średnią ocen ze wszystkich zaliczonych w czasie 
studiów przedmiotów wskazanych przez radę wydziału; 
7) absolwent otrzymuje jeden dyplom w zakresie dwóch 
specjalności; w przypadku gdy nazwy specjalności nie 
mieszczą się na dyplomie ukończenia studiów wyższych, 
nazwę drugiej specjalności wpisuje się w suplemencie do 
dyplomu. 

§ 23
1. Podstawowym okresem zaliczeniowym na studiach jest 
semestr. 
2. Rada wydziału, po zasięgnięciu opinii wydziałowego 
samorządu studenckiego, może ustalić roczny system 
zaliczania. 
3. Organizację i tryb zaliczania semestru lub roku ustala 
dziekan w oparciu o obowiązujące plany studiów i podaje 
studentom do wiadomości przed rozpoczęciem semestru 
lub roku studiów. 

§ 24
1. Wszystkie realizowane przez studenta formy zajęć  
z danego przedmiotu przewidziane w planie studiów, kończą 
się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę i są wpisywane 
do dokumentów przebiegu studiów. Student nie może 
przystąpić do egzaminu z przedmiotu, z którego nie uzyskał 
wcześniej wymaganych zaliczeń. 
2. Przebieg studiów dokumentowany jest, z zastrzeżeniem 
ust. 3, w szczególności w: 
1) kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych  
w postaci wydruków danych z systemu USOS; 
2) protokołach zaliczeń przedmiotów sporządzanych  
w postaci wydruków danych elektronicznych z systemu USOS; 
3) indeksach, w przypadku studentów kontynuujących 
naukę, o których mowa w §47 ust. 2 Regulaminu; 
4) w systemie USOS. 
3. Szczegółowe zasady dokumentowania przebiegu studiów 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych 
magisterskich, w tym dokumentacji prowadzonej w formie 
elektronicznej, określa Rektor w drodze zarządzenia. 
4. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w siedzibie uczelni. 
5. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów 
stosuje się następującą skalę ocen: 
- bardzo dobry (bdb)   5,0  A 
- dobry plus (db+)   4,5 B 
- dobry (db)    4,0  C
- dostateczny plus (dst+)  3,5  D 
- dostateczny (dst)   3,0  E 
- niedostateczny (ndst)  2,0  F 
6. Oceny z egzaminów i z zaliczeń, wskazanych przez radę 
wydziału, wpisane do dokumentacji przebiegu studiów, 
stanowią podstawę do obliczenia średniej ocen z przebiegu 
studiów. Przy obliczaniu średniej ocen ze studiów uwzględnia 
się również oceny z egzaminów i zaliczeń poprawkowych  
i komisyjnych. 
7. Wyniki egzaminów i zaliczeń dokonywanych w formie 
ustnej powinny być podawane do wiadomości studentów 
bezpośrednio po ich przeprowadzeniu, w przypadku 
egzaminów i zaliczeń dokonywanych w formie pisemnej – 
najpóźniej w ciągu 7 dni od ich przeprowadzenia. Student 
ma prawo wglądu do swojej pracy pisemnej po ogłoszeniu 
wyników. Ogłaszanie ocen z danego przedmiotu następuje 
w systemie USOS. 
8. Indywidualne osiągnięcia studenta są oceniane również  
w systemie punktowym, opracowanym przez radę wydziału 
w oparciu o standardy ECTS. 
9. Warunkiem uzyskania punktów ECTS przypisanych do 
danego przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia potwierdzone zaliczeniem przedmiotu. 
10. Punkty ECTS są przypisane do wszystkich przedmiotów 
przewidzianych w programie kształcenia, które podlegają 
ocenie. 

ZALICZENIE SEMESTRU/ROKU STUDIÓW
§ 25

1. Warunkiem zaliczenia semestru/roku jest spełnienie 
wszystkich wymagań objętych programem kształcenia dla 
danego okresu nauki. 
2. Student zalicza zajęcia w terminach przewidzianych 
planem studiów oraz składa egzaminy w sesji zaliczeniowo-
egzaminacyjnej zgodnie z jej harmonogramem. 
3. Student kontynuujący naukę, o którym mowa w §47 
ust. 2 Regulaminu przystępuje do egzaminów i zaliczeń  
z indeksem,. W tym przypadku wpisy w indeksie stanowią 
podstawę do uzyskania zaliczenia semestru. W przypadku 
pozostałych studentów stosuje się postanowienia ust. 
4. W przypadku prowadzenia elektronicznego 
dokumentowania przebiegu studiów student przystępuje do 
egzaminu albo zaliczenia w ustalonym przez prowadzącego 
terminie i jest obowiązany okazać legitymację studencką, 
pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu. 

§ 26
1. Rada wydziału określa zajęcia, w których udział jest 
obligatoryjny, jak również formę ich zaliczenia. 
2. Szczegółowy zakres wymagań z danego przedmiotu 
ustala nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia i podaje do 
wiadomości studentom na początku zajęć oraz ogłasza je w 
systemie USOS. 
3. Warunkiem usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności 
studenta na zajęciach jest przedłożenie prowadzącemu 
zajęcia zaświadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego 
dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student nie 
mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach. 
4. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełnienia 
zaległości spowodowanych usprawiedliwioną 
nieobecnością. 
5. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka 
migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych 
ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające 
niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę 
dziekana na uczestniczenie w zajęciach. 
6. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych 
przypadkach może za zgodą prowadzącego zajęcia 
wykonywać notatki z zajęć na własny użytek w formie 
alternatywnej tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie 
zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od 
prowadzącego, może również korzystać z innych urządzeń 
lub pomocy osób robiących notatki. 
7. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności ze względów zdrowotnych lub 
organizacyjnych, może po wcześniejszym uzgodnieniu 
tego z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, 
laboratoryjną, konwersatoryjną itp. 
8. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach 
może ubiegać się o zmianę sali ćwiczeniowej lub wykładowej, 
składając wniosek do dziekana w terminie umożliwiającym 
dokonanie zmiany w planie zajęć. 

§ 27
1. Egzamin z przedmiotu przewidzianego programem 
studiów odbywa się w terminach sesji zaliczeniowo–
egzaminacyjnej, oddzielnie dla każdego przedmiotu  
i podlega osobnej ocenie. Jeżeli przedmiot jest wykładany 
przez więcej niż jedną osobę, egzaminują wspólnie i ustalają 
jedną ocenę lub egzaminuje jedna osoba. 
2. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka 
migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych 
ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające 
niepełnosprawnym studentom powinny mieć zgodę 

dziekana na uczestniczenie w egzaminach. Prowadzący 
zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby 
niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba 
merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem,  
z którego student zdaje egzamin. 
3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta  
w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, 
uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami 
oraz złożenie egzaminu, jeśli jest przewidziany w programie 
studiów. 
4. Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo-
egzaminacyjnej, mogą ubiegać się o: 
1) dostosowanie terminów egzaminów do ich potrzeb, po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu u egzaminatora; 
2) zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub 
odwrotnie; 
3) możliwość otrzymania arkusza egzaminacyjnego  
w formie dostosowanej do stopnia niepełnosprawności (np. 
z powiększoną czcionką w przypadku osób słabo widzących) 
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. 
5. Terminy egzaminu ustala egzaminator w porozumieniu ze 
starostą roku i przedkłada do akceptacji dziekanowi. 
6. Harmonogram egzaminów winien być podany do 
wiadomości studentom nie później niż na dwa tygodnie 
przed początkiem sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. 
7. Dziekan może w uzasadnionych wypadkach (np. 
niepełnosprawność, choroba lub poważny przypadek 
losowy) wyrazić zgodę na przedłużenie terminu sesji 
zaliczeniowo-egzaminacyjnej, w tym na uzyskanie zaliczeń  
i egzaminów poprawkowych. 
8. W uzasadnionych wypadkach dziekan może przywrócić 
termin egzaminu/zaliczenia studentowi, który nie przystąpił 
do tego egzaminu/zaliczenia zgodnie z harmonogramem. 
Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 
dni od ustania przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu/
zaliczenia. 

§ 28
1. Zaliczenie semestru i uzyskanie wpisu na kolejny semestr/
rok akademicki następuje w momencie uzyskania wszystkich 
zaliczeń i egzaminów wynikających z programu kształcenia 
dla danego okresu nauki, z zastrzeżeniem §32. Zaliczenie 
semestru/roku jest potwierdzane w dokumentacji przebiegu 
studiów. 
2. Bezpośrednio po zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
wymaganych w danym okresie zaliczeniowym oraz po 
złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów 
student składa w dziekanacie indeks, w przypadku jego 
obowiązywania, najpóźniej do: 
- do 3 marca w semestrze zimowym, 
- do 25 września w semestrze letnim, 
celem uzyskania zaliczenia semestru oraz wpisu na semestr/
rok następny. 
3. Niezgłoszenie się na egzamin lub egzamin poprawkowy 
w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje 
wpisanie przez dziekana oceny niedostatecznej. 
4. Jeśli student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za 
studia, może uzyskać wpis na kolejny semestr/rok studiów 
pod warunkiem jej uiszczenia w terminie określonym przez 
odpowiednie przepisy. 
5. Student, który nie uiścił opłaty wymienionej w ust. 4 
albo bez uzasadnionego powodu nie złożył indeksu, o ile 
obowiązuje, w terminach, o których mowa w ust. 2 i nie 
zaliczył semestru, może zostać skreślony z listy studentów. 
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§ 29
Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej 
studentowi przysługuje prawo zdawania jednego 
egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu. Egzamin 
poprawkowy nie może odbyć się wcześniej niż po 7 dniach 
od terminu pierwszego egzaminu lub od dnia ogłoszenia 
wyników w przypadku egzaminu pisemnego.

§ 30
1. Na wniosek studenta zgłaszającego zastrzeżenia co do 
bezstronności nauczyciela akademickiego lub sposobu 
przeprowadzenia egzaminu dziekan może zarządzić 
komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który 
nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych bądź 
otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego. 
Z wnioskiem o zarządzenie komisyjnego zaliczenia/
egzaminu może również wystąpić w uzasadnionych 
wypadkach nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia  
z określonego przedmiotu. 
2. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności 
powinien być złożony w ciągu trzech dni od daty zaliczenia 
lub egzaminu poprawkowego.
3. Komisyjne zaliczenie/egzamin odbywa się w terminie do 
10 dni od złożenia wniosku. Komisyjne zaliczenie/egzamin 
odbywa się przed komisją, w której skład wchodzą osoby 
wyznaczone przez dziekana. Przewodniczącym komisji 
jest dziekan lub osoba przez niego wyznaczona spośród 
nauczycieli akademickich. 
4. Dziekan powiadamia o terminie egzaminu/zaliczenia 
komisyjnego wydziałowy samorząd studencki, który 
może wydelegować w charakterze obserwatora swojego 
przedstawiciela. Przedstawiciel samorządu uczestniczy  
w egzaminie/zaliczeniu komisyjnym, chyba że student 
zdający egzamin/uzyskujący zaliczenie wyrazi sprzeciw. 
5. Ustalona komisyjnie ocena z zaliczenia/egzaminu jest 
ostateczna. 
6. W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia lub 
nie złożył egzaminu komisyjnego z wynikiem pozytywnym, 
dziekan podejmuje decyzję zgodnie z § 31. 

§ 31
1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru/roku 
studiów dziekan może wydać decyzję o skreśleniu go z listy 
studentów lub, na wniosek studenta, może wydać decyzję o 
warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w następnym 
semestrze/roku lub zezwoleniu na powtarzanie semestru/
roku studiów. 
2. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 1 i 2 
albo: 
1) niepodjęcia studiów; 
2) rezygnacji ze studiów; 
3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia  
z Uniwersytetu.
3. Rezygnacja ze studiów powinna być złożona przez 
studenta w formie pisemnego oświadczenia w dziekanacie 
wydziału. 
4. Dziekan stwierdza fakt niepodjęcia studiów w przypadkach 
niespełnienia przez osobę przyjętą na studia co najmniej 
jednego z poniższych warunków: 
4) nieprzystąpienia do immatrykulacji i niezłożenia 
ślubowania; 
5) nieodebrania przez nią legitymacji studenckiej  
i nieuczęszczania na zajęcia przez okres przekraczający jeden 
miesiąc. 

§ 32
1. Warunkowy wpis na kolejny semestr/rok (z jednoczesnym 
powtórzeniem niezaliczonego przedmiotu) może otrzymać 
student, który przystąpił do wszystkich zaliczeń i egzaminów, 
lecz nie uzyskał zaliczenia lub nie złożył egzaminu z wynikiem 
pozytywnym z co najwyżej dwóch przedmiotów objętych 
planem studiów w danym okresie z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 
2. Na studiach pierwszego stopnia możliwe są trzy wpisy 
warunkowe, na studiach drugiego stopnia możliwe są dwa 
wpisy warunkowe, na jednolitych studiach magisterskich – 
możliwe są cztery wpisy warunkowe. 
3. W razie niezaliczenia powtarzanego przedmiotu student 
może ubiegać się wyłącznie o powtórzenie semestru/roku, 
na którym przedmiot ten występuje w planie studiów. 
Przepisy § 33 stosuje się odpowiednio. 
4. Rada wydziału ustala wykaz przedmiotów, których 
niezaliczenie uniemożliwia wpis warunkowy. 

§ 33
1. Student, który powtarza semestr/rok studiów jest 
zobowiązany do uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć 
przewidzianych planem studiów i programem kształcenia. 
2. W przypadku studenta powtarzającego semestr/rok 
dziekan może zaliczyć przedmioty, z których student uzyskał 
ocenę pozytywną w poprzednim okresie nauki i zwolnić go 
z uczestnictwa w zajęciach. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
na wniosek studenta przed rozpoczęciem powtarzanego 
semestru/roku. 
3. Oceny z zaliczonych przedmiotów są uwzględniane tylko 
raz przy obliczaniu średniej ocen według § 24 ust. 6. 
4. Student, któremu zezwolono na powtarzanie semestru/
roku do czasu rozpoczęcia powtarzanego semestru/roku 
zostaje skierowany na urlop. 

§ 34
1. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy 
studentów, może wznowić naukę na tym samym kierunku 
lub - w wyjątkowych przypadkach - na kierunku pokrewnym. 
2. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która ma 
zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, składając 
wniosek do dziekana wydziału przed rozpoczęciem 
właściwego semestru lub roku studiów, ale nie później niż 5 
lat od prawomocnej decyzji, o skreśleniu z listy studentów. 
3. Studenci skreśleni z powodu niezaliczenia pierwszego 
semestru studiów wznawiają studia na ogólnych zasadach 
rekrutacji określonych odrębnymi przepisami. 
4. W decyzji o wznowieniu studiów dziekan określa warunki 
oraz rok studiów, na który osoba wznawiająca studia zostaje 
przyjęta z uwzględnieniem efektów kształcenia, które 
student zdobył przed skreśleniem z listy studentów. 
5. W przypadku dużych różnic programowych dziekan może 
cofnąć osobę wznawiającą studia na niższy semestr lub rok 
studiów. 
6. Przy wyznaczaniu różnic programowych dziekan,  
w uzasadnionych przypadkach, zasięga opinii dyrektora 
instytutu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów. 

PRACA I EGZAMIN DYPLOMOWY
§ 35

1. Zasady zapisów na seminaria i listy osób uprawnionych do 
ich prowadzenia ustala rada wydziału. 
2. Pracę licencjacką/inżynierską, jeśli taka została 
przewidziana w planie studiów, student wykonuje pod 
kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym 
profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub 
doktora, zwanego dalej opiekunem. 

3. Pracę magisterską, jeśli taka została przewidziana w planie 
studiów, student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela 
akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego, zwanego dalej 
opiekunem, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. W wyjątkowych przypadkach rada wydziału może 
upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela 
akademickiego ze stopniem naukowym doktora. 
5. W wyjątkowych przypadkach rada wydziału może 
upoważnić do kierowania pracą licencjacką/inżynierską 
lub magisterską specjalistę spoza uczelni co najmniej ze 
stopniem naukowym doktora. 
6. Tematy prac dyplomowych powinny być zatwierdzone  
w terminie i trybie ustalonym przez radę wydziału/instytutu 
kierunkowego. 
7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej opiekun oraz 
recenzent wyznaczony przez dziekana. 
8. Zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala rada 
wydziału w porozumieniu z wydziałowym samorządem 
studenckim i podaje do wiadomości studentom na rok przed 
planowanym terminem ukończenia studiów. 
9. Tryb powoływania komisji do przeprowadzenia 
egzaminów dyplomowych ustala rada wydziału. 

§ 36
1. Pracę dyplomową student składa nie później niż: 1) do 
końca lutego na studiach kończących się w semestrze 
zimowym; 2) do 30 września na studiach kończących się w 
semestrze letnim. 
2. Student składa pracę dyplomową w wersji stanowiącej 
wydruk z uprzednio wprowadzonej, do systemu USOS, wersji 
elektronicznej. 
3. Praca dyplomowa podlega sprawdzeniu programem 
antyplagiatowym współpracującym z ogólnopolskim 
repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 
4. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem 
określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub 
dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę 
i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem 
studiów, poziomem i profilem kształcenia i umiejętności 
samodzielnego analizowania i wnioskowania. 
5. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca 
pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym 
projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego 
oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. 
Szczegółowe zasady procesu dyplomowania ustala rada 
wydziału, w zależności od specyfiki wydziału. 
6. Szczegółowe zasady składania i archiwizowania prac 
dyplomowych zostaną określone przez Rektora odrębnym 
zarządzeniem. 

§ 37
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 
jest: 
1) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk 
objętych programem studiów; 
2) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej. 
2. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej 
o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje 
dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. 
3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie 
ustalonym przez dziekana, nie później niż w ciągu 6 tygodni 
od dnia złożenia pracy dyplomowej. 
4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Ustalając 
jego wynik, stosuje się oceny określone w § 24 ust. 5. 
5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub 
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu 

dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza 
drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin 
powinien się odbyć przed upływem jednego miesiąca od 
daty pierwszego egzaminu.

§ 38
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na 
wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy 
przeprowadza się jako egzamin otwarty. Wniosek taki należy 
złożyć składając pracę dyplomową. Termin przeprowadzenia 
egzaminu dyplomowego otwartego ustala dziekan. 
2. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami 
komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz 
uczestniczyć w obradach komisji w części niejawnej 
oceniającej egzamin. 
3. Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części 
niejawnej komisja ustala: 
1) ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie ocen 
proponowanych przez promotora i recenzenta pracy); 
2) ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie 
odpowiedzi dyplomanta dotyczącej pracy dyplomowej  
i pytań problemowych); 
3) ostateczny wynik studiów (zgodnie z § 41). 
4. Informację o otwartym egzaminie dyplomowym oraz 
jego wyniku podaje się na tablicy informacyjnej i stronie 
internetowej wydziału. 

§ 39
1. W stosunku do studenta, który: 
1) nie uzyskał pozytywnej oceny pracy dyplomowej; 
2) nie przystąpił do egzaminu dyplomowego; 
3) nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego; 
dziekan, na wniosek studenta, może wydać decyzję  
o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru bądź roku 
studiów albo decyzję o skreśleniu z listy studentów. 
2. W przypadku, gdy student nie złoży pracy dyplomowej 
w terminach określonych § 36 ust. 1 zostaje skreślony z listy 
studentów. 
3. Osoba skreślona z listy studentów może wznowić studia 
na warunkach określonych przez dziekana wydziału zgodnie 
z § 34 z zastrzeżeniem ust. 4 i 7. 
4. Jeżeli w roku akademickim, w którym student będzie 
składał egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program 
studiów niż w roku, w którym uzyskał zaliczenie ostatniego 
semestru, dziekan może skierować go na powtarzanie 
ostatniego roku studiów z obowiązkiem uzupełnienia różnic 
programowych. 
5. W terminie 5 lat od wygaśnięcia kształcenia na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia student, który: 
4) uzyskał zaliczenie ostatniego semestru tych studiów może 
ubiegać się o wznowienie studiów w celu ich ukończenia; 
5) nie zaliczył ostatniego semestru, z powodu niezaliczenia 
seminarium – może ubiegać się o wznowienie studiów  
w celu uzyskania zaliczenia seminarium w trybie 
indywidualnej organizacji studiów oraz złożenie pracy  
i egzaminu dyplomowego. 
6. W przypadku studiów jednolitych magisterskich, których 
kształcenie wygasło z zachowaniem terminu, o którym mowa 
w ust. 5, stosuje się ust. 4 z zastrzeżeniem, że skierowanie na 
powtarzanie ostatniego roku dotyczy studiów pierwszego 
stopnia. 
7. W terminie 5 lat od prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy 
studentów osoba, która nie zaliczyła ostatniego semestru, 
z powodu niezaliczenia seminarium - może ubiegać się  
o wznowienie studiów w celu uzyskania zaliczenia 
seminarium w trybie indywidualnej organizacji studiów oraz 
złożenie pracy i egzaminu dyplomowego. 
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§ 40
1. Studia kończy złożenie egzaminu dyplomowego  
z pozytywnym wynikiem. 
2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem zawodowym magistra, licencjata lub 
inżyniera w zależności od poziomu ukończonych studiów. 
3. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu 
dyplomowego. Po złożeniu egzaminu dyplomowego 
absolwent traci uprawnienia studenckie, z zastrzeżeniem §1 
ust. 4. 

§ 41
1. Do dyplomu wpisuje się ostateczny wynik studiów ustalony 
według zasad określonych w ust. 2 - 4. 
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są,  
z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) średnia ocen ze studiów, obliczona zgodnie z § 24 ust. 6; 
2) ocena pracy dyplomowej; 
3) ocena egzaminu dyplomowego. 
Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 3/5 oceny 
wymienionej w punkcie 1, 1/5 oceny wymienionej  
w punkcie 2 i 1/5 oceny wymienionej w punkcie 3. Ze 
względu na specyfikę studiów na Wydziale Artystycznym 
zasady obliczania ostatecznego wyniku studiów ustala rada 
wydziału.
3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów  
w przypadku studiów, w planie których nie przewidziano 
pracy dyplomowej są: 
1) średnia ocen ze studiów, obliczona zgodnie z § 24 ust. 6; 
2) ocena egzaminu dyplomowego. 
Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 3/5 oceny 
wymienionej w punkcie 1, 2/5 oceny wymienionej w punkcie 
2. 
4. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą: 
do 3,20 - dostateczny (3,0), 
od 3,21 - dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów 
od 3,26, 
od 3,71 - dobry (4,0), przy średniej ocen ze studiów od 3,51, 
od 4,21 - dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze studiów od 
3,76, 
od 4,51 - bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów 
od 4,19. 
5. Wyrównanie do oceny, o której mowa w ust. 4, dotyczy 
tylko wpisu do dyplomu i indeksu, o ile obowiązuje. We 
wszystkich innych zaświadczeniach podaje się ostateczny 
wynik studiów, obliczony według zasad określonych w ust. 2.
 

UCZESTNICTWO UCZNIA SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNEJ W ZAJĘCIACH 

DYDAKTYCZNYCH
§ 42

1. Wybitnie uzdolniony uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 
może uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem 
kształcenia na kierunku zgodnym z jego uzdolnieniami. 
2. Decyzję o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje 
dziekan wydziału na wniosek ucznia i po uzyskaniu zgody 
rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz dyrektora 
szkoły, do której uczeń uczęszcza, wydanej w porozumieniu 
z radą pedagogiczną szkoły. 
3. Z wnioskiem mogą występować również instytucje 
opiekujące się wybitnie uzdolnioną młodzieżą, przy 
zachowaniu trybu określonego w ust. 2. 

§ 43
1. Uczeń jest obowiązany do przestrzegania przepisów 
obowiązujących na Uniwersytecie. 
2. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń 
dydaktycznych i urządzeń Uniwersytetu oraz do pomocy 
ze strony jego pracowników i organów. Może również 
uczestniczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego. 
3. Rada wydziału powołuje opiekuna naukowego ucznia 
spośród nauczycieli akademickich wydziału. 
4. Opiekun utrzymuje stały kontakt z uczniem, zapoznaje go  
z programem kształcenia, szczegółowym rozkładem zajęć 
oraz organizacją i trybem ich zaliczania. 

§ 44
1. Zaliczenie uczniowi zajęć następuje na zasadach 
zawartych w odpowiednich przepisach rozdziału ZALICZENIE 
SEMESTRU/ROKU STUDIÓW.
2. Rada wydziału może ustalić indywidualny tryb zaliczania 
zajęć przez ucznia.
3. Zaliczanie uczniowi zajęć jest dokonywane w karcie 
okresowych osiągnięć, stosowanej dla studentów.

§ 45
1. Przyjęcie na studia osoby, która uczestniczyła w zajęciach 
uniwersyteckich, będąc uczniem, następuje zgodnie  
z obowiązującymi zasadami rekrutacji uchwalonymi przez 
Senat UMCS, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. 
2. Osoba przyjęta na studia na kierunek, na którym 
uczestniczyła w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, 
jest zwolniona z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyła 
poprzednio. 
3. Osoba przyjęta na studia na inny kierunek może być 
zwolniona z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyła przed 
rozpoczęciem studiów, jeżeli zajęcia te są przewidziane  
w planie studiów danego kierunku. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje dziekan wydziału. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 46

Uchwała rady wydziału, podjęta w ramach kompetencji 
wynikających z niniejszego regulaminu studiów, stanowi 
jego integralną część dla studentów danego wydziału.

§ 47
1. Studenci, którzy w roku akademickim 2015/2016 
rozpoczynają studia na pierwszym roku lub powtarzają 
pierwszy rok studiów nie otrzymują indeksów  
w dotychczasowej formie. 
2. Studenci kontynuujący naukę zachowują indeksy do 
zakończenia kształcenia na danym kierunku i poziomie 
kształcenia. 

§ 48
Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 
2015 r.
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