Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawna

uczelnie

NIP

7120103692

REGON

000001353

Dane adresowe
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
województwo: lubelskie, powiat: Lublin

Dane kontaktowe
Email

studia.podyplomowe@umcs.lublin.pl

Telefon

Strona
internetowa

goo.gl/ya6KZg

Fax

81 537 58 45
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Studia podyplomowe
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie
Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i
opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili
obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 235 tys. absolwentów.
Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku

proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie
prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach,
ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach. UMCS pod względem liczby
działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w
regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 120. Koła skupiają młodych ludzi,
którzy z zapałem i determinacją organizują ciekawe inicjatywy.
Wzrasta także oferta edukacyjna UMCS dzięki środkom z funduszy zewnętrznych.
Łącznie z oferty dydaktycznej sﬁnansowanej ze środków zewnętrznych skorzystało
ponad 13 523 osoby, w tym:
ze specjalności i specjalizacji uruchamianych w ramach projektów: 1 1442 studentów
w ramach kierunków studiów zamawianych i nowych: 169 studentów
w ramach powołanych studiów podyplomowych: 992 słuchaczy
w ramach prowadzonych praktyk i staży: 5 034 studentów
w ramach zajęć dodatkowych: 5 923 studentów
W szerokiej ofercie edukacyjnej znalazły się także studia podyplomowe m.in.:
Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców
Prawne instrumenty ochrony środowiska
Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu "Ochrona własności
intelektualnej”
Współpracujemy również z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami
oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy, oraz pozyskujemy nowych
partnerów wśród instytucji naukowych z Chin. Docenione zostały nasze starania, dotyczące
dostosowania proﬁlu kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i
wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także
laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw
zawodowych”. Według Rankingu Perspektywy 2016 nasz Uniwersytet zajął 1. miejsce jako najwyżej
oceniana uczelnia przez lubelskich pracodawców. Z kolei z informacji podanych w raporcie „Studenci
zagraniczni w Polsce”, opartego na niepublikowanych danych GUS za rok akademicki 2015/16,
przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, wynika, że UMCS pod względem liczby
studentów zagranicznych w 2016 roku znalazł się na 6. pozycji wśród czołowych szkół wyższych w
całej Polsce. Zgodnie z zestawieniem, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zajął też 1. miejsce
wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce,
wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się:
budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Możemy poszczycić się 9
akademikami, które pod względem funkcjonalności plasują się w czołówce domów studenckich w
Polsce.
Realizując ideę uczenia się przez całe życie oferuje szeroką ofertę edukacyjną dla
osób w każdym wieku:
studia doktoranckie
studia podyplomowe
kursy i szkolenia
Uniwersytet dziecięcy
Uniwersytet III Wieku
Ponadto oferujemy:
Studia w j. polskim
Studia w j. obcych

Oferta studiów podyplomowych w Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej na rok akademicki
2019/2020:
1. Wydział Artystyczny

Grafika komputerowa i DTP
Grafika wydawnicza
Malarstwo
2. Wydział Biologii i Biotechnologii

Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Nauczanie biologii

3. Wydział Chemii

Chemia praktyczna
Nauczanie chemii
Noweczesne techniki badawcze
Radioekologia

4. Wydział Ekonomiczny

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
Rachunkowość
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Zamówienia publiczne
Compliance w zarządzaniu organizacją
Innowacyjne zarządzanie produkcją
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką

5. Wydział Filozofii i Socjologii

Coaching i mentoring
Filozofia i etyka
Profesjonalny event menager
6. Wydział Humanistyczny

Architektura książki - projektowanie i edycja
Archiwistyka
Historia i wiedza o społeczeństwie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Języki skandynawskie dla rynku pracy
Logopedia - studia czterosemestralne
Muzealnictwo
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Edukacja muzealna
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Surdologopedia
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)
Nowe technologie dla kultury i administracji
Tworzenie kolekcji cyfrowych

7. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Administrowanie sieciami komputerowymi
Analiza danych
Fizyka
Matematyka
Programowanie i bazy danych
Programowanie i informatyka w szkole

8. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nauczanie geografii
Systemy informacji geograficznej w praktyce

9. Wydział Pedagogiki i Psychologii

Arteterapia z elementami psychologii twórczości
Muzykoterapia
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie
w zakresie pedagogiki specjalnej)
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających
przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających
przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających
przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie
w zakresie pedagogiki specjalnej)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających
przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Kompetencje wychowawcze
Mediacja szkolna i sądowa
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Psychologia sportu dla psychologów
Psychologia sądowa
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego

10. Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim
Marketing internetowy i brokering informacji

Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Public relations and media marketing

11. Wydział Prawa i Administracji

Administracja publiczna
Ochrona danych osobowych
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Podyplomowe Studium Legislacji
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawne instrumenty ochrony środowiska

12. Wydział Zamiejscowy w Puławach

Administracja
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Zgodnie z raportem
„Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego
szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się na 1.
miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym
samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje również 1. miejsce wśród uczelni
publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy (1393 osoby). W zestawieniu obejmującym
„Studentów z Białorusi” Uczelnia uplasowała się z kolei na 4. miejscu z liczbą 135 studentów (awans
aż o 7 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia), a w kategorii „wielokulturowość na
uniwersytetach” zajmujemy 11. pozycję wśród czołowych 20 ośrodków akademickich.
Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków
programu "Study in Poland" prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na
polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu
Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji
grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach.
Warto wspomnieć o wyniku ogromnego zaangażowania naszych naukowców z Instytutu Fizyki, które
przełożyło się na pozycję Uniwersytetu w rankingu prestiżowego magazynu Nature Polska

(Nature Index 2016 Rising Stars). Znaleźliśmy się w nim wśród 25 najlepszych uczelni Europy
Południowej i Wschodniej i jesteśmy tam określani jako pierwsi wśród „wschodzących gwiazd nauki”
(dokładnie 22 miejsce dla UMCS). Artykuły, które dały UMCS tak wysoką pozycję w rankingu
pochodzą z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (dokładnie z Instytutu Fizyki). Ich autorami są:
Marek Rogatko, Karol. I. Wysokiński, Wiesław I. Gruszecki, Rafał Luchowski, Wojciech Grudziński,
Mieczysław Jałochowski, Ryszard Zdyb i Krzysztof Murawski (wraz ze współpracownikami).
Decyzją Komisji Certyﬁkacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z
Przyszłością”, kierunek Chemia techniczna (studia I stopnia) prowadzony przez Wydział Zamiejscowy
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach i kierunek Geoinformatyka (studia I stopnia)
prowadzone przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS uzyskały Certyﬁkat i
Znak Jakości "Studia z Przyszłością 2016",
Specjalność Chemia Kryminalistyczna, prowadzona przez Wydział Chemii UMCS również otrzymał
certyﬁkaty „Studia z przyszłością” oraz „Lider jakości kształcenia”, zaś Agrochemia
prowadzona na Wydziale Zamiejscowym w Puławach otrzymała certyﬁkaty „Studia z
przyszłością 2017” oraz „Laur innowacji”,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał logo HR Excellence in
Research przyznawane przez Komisję Europejską i tym samym dołączył do elitarnego grona
polskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem. O logo HR
mogą ubiegać się instytucje, które stwarzają naukowcom najlepsze warunki pracy oraz zapewniają
przejrzyste procesy rekrutacji i odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi
standardami. Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach
grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz
konkursach i programach finansowania nauki MNiSW.
Akredytacja i certyﬁkacja Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) dla kursu Statystyka w
psychologii w roku akademickim 2016/2017 prowadzonych przez dr Wojciecha Błaszczaka w
Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.
CERTYFIKAT – dokonanie wpisu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, uprawniający do świadczenia usług:
pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego;
CERTYFIKAT – członkostwo
Klastrze Seniora;
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