REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 2 –
„NOWE SPECJALIZACJE NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM”
PROJEKTU „UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
2. Organizatorem Projektu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie z Gminą
Lublin, ALEPH Polska Sp. z o. o. i Francuską Izbą Przemysłowo Handlową w Polsce.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji w specjalizacjach/specjalnościach
organizowanych w ramach zadania 2 projektu – „Nowe Specjalizacje na Wydziale Humanistycznym”
realizowanych na studiach stacjonarnych.
4. Planowany okres realizacji specjalności/specjalizacji 01.10.2011 r. – 30.09.2015 r.
5. Udział Uczestników w specjalnościach/specjalizacjach jest bezpłatny.
6. Uczestnik przed przystąpieniem do projektu musi uzyskać zgodę Dziekana Wydziału Humanistycznego (lub
macierzystego wydziału) na studiowanie drugiej specjalności/specjalizacji.
7. Organizator projektu zobowiązuje się do:
 Zapewnienia uczestnikom materiałów dydaktycznych i promocyjnych;
 Wydania zaświadczeń ukończenia specjalności/specjalizacji;
 Realizacji specjalności/ specjalizacji zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym
przez Radę Wydziału Humanistycznego;
 Przeprowadzenia praktyk i staży według Regulaminu Staży i Praktyk;
8. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego Regulaminu, Regulaminu Studiów UMCS oraz zasad współżycia społecznego, w
szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika
projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu, o czym niezwłocznie zostanie
powiadomiona policja.
9. Uczestnik zobowiązuje się do:
 Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w minimum 80% zajęć (nieobecności w
ramach jednego przedmiotu nie mogą przekroczyć 50%, ponadto w uzasadnionych
przypadkach prowadzący może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dotyczące dozwolonej
liczby nieobecności w ramach prowadzonego przedmiotu);
 Niezwłocznego poinformowania Biura Projektu o powodach dłuższych nieobecności na
zajęciach;
 Potwierdzania swojej obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem;
 Zaliczania zajęć i egzaminów sprawdzających;
 Uczestnictwa w co najmniej dwóch 4-godzinnych panelach z udziałem potencjalnych
pracodawców/partnerów organizowanych w ramach projektu;
 Wypełniania ankiet związanych z realizacją, monitoringiem i ewaluacją projektu;
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 Potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in. materiały
dydaktyczne),
 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania specjalności/specjalizacji
Uczestnik zobowiązany jest do oddania otrzymanych materiałów dydaktycznych, a w
przypadku ich zniszczenia do zwrotu ich kosztów oraz do zwrotu kosztów studiów w kwocie
proporcjonalnej do odbytych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odstąpić
od żądania zwrotu poniesionych kosztów.
10. Uczestnik projektu w trakcie nauki na danej specjalizacji/specjalności ma prawo korzystać z różnych
programów organizowanych na UMCS (np. Erasmus, MOST, praktyki wyjazdowe). Student każdorazowo
przed wyjazdem powinien złożyć do Biura Projektu:
a. zaświadczenie (lub jego kserokopię) wystawione przez Jednostkę UMCS, od której Student
otrzymał zgodę na wyjazd. Zaświadczenie powinno zawierać co najmniej takie informacje jak:
imię i nazwisko Studenta, studiowany przez niego kierunek macierzysty, miejsce oraz termin
wyjazdu,
b. pisemne podanie skierowane do Biura Projektu z prośbą o nieuwzględnianie nieobecności w
trakcie trwania wyjazdu (należy podać miejsce docelowe wyjazdu oraz okres trwania wyjazdu).
11. Zapisy „Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie” dotyczące
studiowania 2 specjalności/specjalizacji jednocześnie stanowią jak poniżej:
a. w przypadku wyrażenia zgody przez Dziekana Wydziału na studiowanie na dwóch
specjalnościach równolegle specjalnością podstawową jest pierwsza wybrana specjalność;
b. Student otrzymuje jeden indeks wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta z każdej
specjalności;
c. do stypendium za wyniki w nauce brana jest średnia wszystkich ocen uzyskanych w zaliczonych
semestrach;
d. Student pisze jedną pracę dyplomową;
e. Student zdaje jeden egzamin dyplomowy;
f. do podstawy ustalenia wyniku studiów bierze się pod uwagę średnią ocen ze wszystkich
zaliczonych w czasie studiów przedmiotów.

REKRUTACJA – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Termin rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 – 09.04.2012 – 30.09.2012.
2. Formularze Zgłoszeniowe do uczestnictwa w specjalnościach/specjalizacjach wydawane są w: Dziekanatach
Wydziału Humanistycznego UMCS/sekretariatach i w Biurze Projektu – Lublin, ul. Sowińskiego 12 p. 12
oraz są możliwe do pobrania ze strony internetowej projektu: www.dlarynkupracy.umcs.pl („pliki do
pobrania”).
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do udziału w specjalnościach/specjalizacjach jest złożenie Formularza
Zgłoszeniowego w terminie przyjmowania zgłoszeń każdorazowo podanym w regulaminie. Termin rekrutacji
podany w regulaminie może ulec wydłużeniu.
4. Rekrutacja ma charakter otwarty z uwzględnieniem polityki równych szans przez dostęp do zajęć dla
wszystkich zainteresowanych, w tym osób niepełnosprawnych i kierowaniem się zasadą równego
traktowania kobiet i mężczyzn.
5. Kwalifikację Uczestników prowadzą Komisje Rekrutacyjne powołane przez Koordynatora Projektu/
Kierownika Merytorycznego/Pracownika Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (Biuro ds. Kształcenia
Ustawicznego).
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6. Uczestnikami projektu w ramach zadania 2 „Nowe specjalizacje na Wydziale Humanistycznym” mogą być w
szczególności studenci Wydziału Humanistycznego. W przypadku wolnych miejsc w grupach Organizator
dopuszcza zakwalifikowanie studentów pozostałych wydziałów UMCS.
7. Komisja Rekrutacyjna wyłoni grupy o liczbie Uczestników określonej w części REKRUTACJA –
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.
8. Osoby niezakwalifikowane, a spełniające kryteria formalne do uczestnictwa pozostają na liście rezerwowej i
będą włączane w miarę kompletowania kolejnych grup wg zasad kwalifikacji określonych dla danej
specjalności/specjalizacji.
9. O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie list na stronie www projektu
oraz na Wydziale Humanistycznym.
10. O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie poniższych kryteriów (łącznie):
a. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego;
b. Spełnienia dodatkowych kryteriów przypisanych poszczególnym specjalnościom/ specjalizacjom
(patrz: REKRUTACJA- POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE).
11. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do:
a. Podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na
wiedzy”;
b. Udokumentowania statusu na rynku pracy poprzez złożenie stosownych
oświadczeń/zaświadczeń;
c. Przedstawienia dowodu osobistego – do wglądu;
d. Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie możliwa jest do przyjęcia tylko w uzasadnionych przypadkach
i powinna być poparta złożeniem w Biurze Projektu:
a. prośby skierowanej do Biura Projektu o uwzględnienie rezygnacji, z podaniem racjonalnej
argumentacji swojej decyzji,
b. zaświadczenia/oświadczenia (np. od lekarza, od pracodawcy) potwierdzającego niezdolność
Studenta do kontynuowania uczestnictwa w projekcie. W przypadkach losowych stanowiących
powód rezygnacji Biuro projektu może odstąpić od żądania złożenia dodatkowych
zaświadczeń/oświadczeń.
13. Rezygnacje złożone w innym niż Biuro Projektu miejscu nie będą w ogóle rozpatrywane.
14. W przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach na ich miejsce
wejdą osoby oczekujące na listach rezerwowych, o ile nie minął jeszcze I semestr zajęć na danej
specjalizacji/specjalności.
15. Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu
www.dlarynkupracy.umcs.pl (zakładka „do pobrania”) oraz w Biurze Rekrutacji ul. Sowińskiego 12 pokój 12
w Lublinie.
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REKRUTACJA- POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
SPECJALIZACJA „Zarządzanie danymi w instytucjach i firmach” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 038
oraz w Biurze Rekrutacji, ul Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowe.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
*
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym
- Średnia ocen z I roku studiów stacjonarnych.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ „Nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy”
na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 028
oraz w Biurze Rekrutacji, ul Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym
5.

*

- Średnia ocen z I roku studiów stacjonarnych.
W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Komunikacja urzędowa i biznesowa” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 030
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowe.
4. O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
*
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym
- Średnia ocen po drugim semestrze studiów:
- do 3,20
- 10 pkt.
- od 3,21 do 3,50
- 12 pkt.
- od 3,51 do 3,80
- 14 pkt.
- od 3,81 do 4,20
- 16 pkt.
- od 4,21 do 4,50
- 18 pkt.
- od 4,51 do 5,00
- 20 pkt.
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5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ „Regionalistyka” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 030
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
*

- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym
- Średnia ocen po drugim semestrze studiów:
- do 3,20
- 10 pkt.
- od 3,21 do 3,50
- 12 pkt.
- od 3,51 do 3,80
- 14 pkt.
- od 3,81 do 4,20
- 16 pkt.
- od 4,21 do 4,50
- 18 pkt.
- od 4,51 do 5,00
- 20 pkt.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ „E-edytorstwo” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 030
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym
- Średnia ocen po drugim semestrze studiów:
- do 3,20
- 10 pkt.
- od 3,21 do 3,50
- 12 pkt.
- od 3,51 do 3,80
- 14 pkt.
- od 3,81 do 4,20
- 16 pkt.
- od 4,21 do 4,50
- 18 pkt.
- od 4,51 do 5,00
- 20 pkt.
- Ocena z przedmiotu „Technologia informacyjna”:
- ocena dostateczna (3,0)
- 2 pkt.
- ocena dostateczna z plusem (3,5)
- 4 pkt.
- ocena dobra (4,0)
- 6 pkt.
- ocena dobra z plusem (4,5)
- 8 pkt.
- ocena bardzo dobra (5,0)
- 10 pkt.
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5.

W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Język specjalistyczny francuski” na studiach I stopnia
1.
2.
3.
4.

Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 029
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Posiadanie jednego z certyfikatów, potwierdzających znajomość języka francuskiego na poziomie ujętym
w rankingu lub wpis w indeksie, potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie z przedmiotu
Praktyczna Nauka Języka Francuskiego (dotyczy studentów Filologii Romańskiej, studia I stopnia,
nauczycielskie i nienauczycielskie). Inne przypadki potwierdzonej znajomości języka będą rozpatrywane
indywidualnie przez komisję rekrutacyjną. Ranking szczegółowy z punktacją egzaminów/ certyfikatów:
DYPLOM / EGZAMIN
DALF C2
DALF C2
DALF C2
DALF C2
DALF C2
DALF C1
DALF C1
DALF C1
DALF C1
DALF C1
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska
PNJF, I r. Lingwistyka stosowana
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska
PNJF, I r. Lingwistyka Stosowana
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska
PNJF, I r. Lingwistyka Stosowana
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska
PNJF, I r. Lingwistyka Stosowana
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nienauczycielska
PNJF,I r. Filologii Romańskiej, Francuski z dodatk. specj.
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nienauczycielska
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Francuski z dodatk.specj.
DELF B2
DELF B2
DELF B2
DELF B2
DELF B2
DELF B1
DELF B1
DELF B1
DELF B1
DELF B1

OCENA / ILOŚĆ PKT NA DYPLOMIE
100 – 91
90 – 81
80 – 71
70 – 61
60 - 50
100 – 91
90 – 81
80 – 71
70 – 61
60 - 50
5
5
4+
4+
4
4
3+
3+
5
5
4+
4+
100 – 91
90 – 81
80 – 71
70 – 61
60 - 50
100 – 91
90 – 81
80 – 71
70 – 61
60 - 50

PKT DO RANKINGU
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
395
390
385
380
375
370
365
360
360
350
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
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PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska
PNJF, I r. Lingwistyka Stosowana
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nienauczycielska
PNJF,I r. Filologii Romańskiej, Francuski z dodatk.specj.
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nienauczycielska
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Francuski z dodatk.specj.
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nienauczycielska
PNJF, I r. Filologii Romańskiej, Francuski z dodatk.specj.
TELC B2
TELC B2
TELC B2
TELC B2
TELC B1
TELC B1
TELC B1
TELC B1
DELF A2
DELF A2
DELF A2
DELF A2
DELF A2
TELC A2
TELC A2
TELC A2
TELC A2
Inne dokumenty (egzaminy, certyfikaty itp.)
potwierdzające znajomość języka francuskiego

3
240
3
235
4
230
4
230
3+
220
3+
220
3
210
3
210
1
200
2
190
3
180
4
170
1
160
2
150
3
140
4
130
100 – 91
120
90 – 81
110
80 – 71
100
70 – 61
90
60 – 50
80
1
70
2
60
3
50
4
40
Punkty przyznawane indywidualnie przez komisję
rekrutacyjną

5. Ostateczna punktacja do rankingu w przypadku studentów, którzy nie zdali egzaminu z PNJF w pierwszym
terminie przedstawia się następująco: poprawiona ocena zostaje przeliczona na pkt według powyższego
rankingu i pomniejszona o 5 pkt.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Język specjalistyczny hiszpański” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 037
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Posiadanie jednego z certyfikatów, potwierdzających znajomość języka hiszpańskiego na poziomie ujętym
w rankingu lub wpis w indeksie, potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie z przedmiotu
Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (dotyczy studentów Filologii Romańskiej, studia I stopnia,
nauczycielskie: j. hiszpański z j. francuskim oraz Filologii Iberyjskiej, studia I stopnia, nienauczycielskie).
Inne przypadki potwierdzonej znajomości języka będą rozpatrywane indywidualnie przez komisję
rekrutacyjną. Ranking szczegółowy z punktacją egzaminów/ certyfikatów:
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DYPLOM / EGZAMIN

OCENA/ILOŚĆ PKT
NA DYPLOMIE

PKT DO RANKINGU

DELE Superior; DELE C2

100 – 91

500

DELE Superior; DELE C2

90 – 81

490

DELE Superior; DELE C2

80 – 70

480

DELE C1

100- 91

470

DELE C1

90- 81

460

DELE C1

80-70

450

PNJH, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska (hiszpański z francuskim)

5

440

PNJH, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska (hiszpański z francuskim)

4+

430

PNJH, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska (hiszpański z francuskim)

4

420

PNJH, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska (hiszpański z francuskim)

3+

410

PNJH, I. r. Filologii Iberyjskiej

5

400

PNJH, I r. Filologii Iberyjskiej, Hiszpański z dodatk.specj.

5

400

PNJH, I. r. Filologii Iberyjskiej

4+

390

PNJH, I r. Filologii Iberyjskiej, Hiszpański z dodatk. specj.

4+

390

DELE Intermedio; DELE B2

100 – 91

380

DELE Intermedio; DELE B2

90 – 81

370

DELE Intermedio; DELE B2

80 – 70

360

DELE Inicial; DELE B1

100- 91

350

DELE Inicial; DELE B1

90- 81

340

DELE Inicial; DELE B1

80- 70

330

PNJH, I r. Filologii Romańskiej, Spec. Nauczycielska (hiszpański z francuskim)

3

320

PNJH, I. r. Filologii Iberyjskiej

4

310

PNJH, I r. Filologii Iberyjskiej, Hiszpański z dodatk. specj.

4

310

PNJH, I. r. Filologii Iberyjskiej

3+

300

PNJH, I r. Filologii Iberyjskiej, Hiszpański z dodat. specj.

3+

300

PNJH, I. r. Filologii Iberyjskiej

3

290

PNJH, I r. Filologii Iberyjskiej, Hiszpański z dodatk.specj.

3

290

TELC B2

1

280

TELC B2

2

270

TELC B2

3

260

TELC B2

4

250

TELC B1

1

240

TELC B1

2

230

TELC B1

3

220

TELC B1

4

210

DELE A2

100-91

200

DELE A2

90- 81

190

DELE A2

80-70

180

TELC A2

1

170

TELC A2

2

160

TELC A2

3

150

TELC A2

4

140

Inne dokumenty (egzaminy, certyfikaty itp.) potwierdzające znajomość
języka hiszpańskiego

Punkty przyznawane indywidualnie przez komisję
rekrutacyjną

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Ostateczna punktacja do rankingu w przypadku studentów, którzy nie zdali egzaminu z PNJH w pierwszym
terminie przedstawia się następująco: poprawiona ocena zostaje przeliczona na pkt według powyższego
rankingu i pomniejszona o 5 pkt.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Cyberkultura” na studiach I stopnia
1.
2.
3.
4.

Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 036
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Średnia ocen z I roku na studiach I stopnia.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Kultura przekazu i techniki audiowizualne” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 036
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Przygotowanie CV z opisem osiągnięć, talentów, predyspozycji z informacją o znajomości programów
komputerowych – maksymalnie 50 punktów
- Przygotowanie listu motywacyjnego dotyczącego kierunku – maksymalnie 50 punktów
- Przygotowanie próbek własnej twórczości – jeśli dotyczy – maksymalnie 20 punktów.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ „Organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie”
na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 031
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
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- Posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Zaliczenie I roku studiów
- Średnia ocen z I roku na studiach I stopnia.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Zarządzanie w kulturze” na studiach I stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 035
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowe.
4. O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta II roku studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Humanistycznym

5.

*

- Zaliczenie II semestru studiów stacjonarnych I stopnia
- Średnia ocen z I roku na studiach I stopnia.
W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALIZACJA „Etnolingwistyka słowiańska” na studiach II stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 030
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalizacji tworzone będą grupy średnio 15 osobowe.
4. O zakwalifikowaniu na specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:
- ocena dostateczna (3,0)
- 12 pkt.
- ocena dostateczna z plusem (3,5)
- 14 pkt.
- ocena dobra (4,0)
- 16 pkt.
- ocena dobra z plusem (4,5)
- 18 pkt.
- ocena bardzo dobra (5,0)
- 20 pkt.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ „Wielokulturowość” na studiach II stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 035
oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowe.
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4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
5. W przypadku takiej samej oceny na dyplomie u kilku kandydatów, decyduje średnia ocen na studiach I
stopnia.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ „Bałkanistyka” na studiach II stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego
p. 035 oraz w Biurze Rekrutacji, ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowe.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Liczba otrzymanych punktów po rozmowie kwalifikacyjnej: ocena motywacji, doświadczenia, podstawowej
wiedzy o krajach bałkańskich – maksymalnie 100 punktów.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów wzięta zostanie pod uwagę
dodatkowo średnia ocen z I stopnia, ponadto pierwszeństwo do udziału w projekcie mają kobiety. W
przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie data złożenia formularza
zgłoszeniowego.

SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA „Przygotowanie do zawodu tłumacza symultanicznego”
język niemiecki lub język angielski na studiach II stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej
ul. Sowińskiego 17 p. 322, w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 029 i 030 oraz w Biurze Rekrutacji,
ul. Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność/specjalizację będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności/specjalizacji zorganizowane zostaną 4 grupy 14 osobowe (2 grupy z j. angielskiego i 2
grupy z j. niemieckiego).
4. Studia będą realizowane jako specjalność dla studentów kierunku Lingwistyka Stosowana. Dla pozostałych
studentów studia będą miały status specjalizacji.
5. O zakwalifikowaniu na specjalność/specjalizację decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w
pkt. 9 „POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C2 lub równoważnym;
- Biegła znajomość języka polskiego
- Egzamin ustny: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca – maksymalnie 100 punktów (konieczność uzyskania
min. 50% punktów):
a) poziom praktycznych umiejętności językowych kandydatów (język angielski dla kandydatów do
dwóch grup z językiem angielskim i język niemiecki – do grupy z językiem niemieckim), z naciskiem
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na pracę z tekstem (np. analiza/synteza) i kompetencję komunikacyjną (rozumienie i tworzenie
poprawnych i adekwatnych sytuacyjnie komunikatów w języku obcym)
b) poziom praktycznych umiejętności translatorskich (ćwiczenie w tłumaczeniu tekst pisemny na tekst
mówiony – awista)
Procedura egzaminacyjna:
g. Kandydat otrzymuje krótki urywek tekstu.
h. Opracowuje tekst pod kątem zawartych w nim informacji. (kilka minut na przygotowanie)
i. Kandydat proszony jest o:
- rzeczowy komentarz dotyczący tekstu,
- streszczenie głównych tez lub tezy,
- dokonanie analizy krytycznej tekstu – pod kątem zawartych w nim informacji,
- rozwinięcie tekstu lub wskazanie propozycji takiego rozwinięcia,
- inne tym podobne operacje na tekście.
d) Kandydat może zostać poproszony o wykonanie jednej, wielu lub wszystkich powyższych zadań
(w ramach limitu czasowego ok. 20 minut na osobę na całą rozmowę kwalifikacyjną)
e) Kandydat proszony jest o zaprezentowanie tłumaczenia awista wybranego tekstu w języku obcym na
język polski.
6. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej liczbie punktów decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.

SPECJALNOSĆ „Przeszłość w mediach – mediatyzacja historii” na studiach II stopnia
1. Zgłoszenia na rok akademicki 2013/2014 są przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego p. 038
oraz w Biurze Rekrutacji, ul Sowińskiego 12 p. 12, Lublin w terminie 09.04.2013 – 30.09.2013.
2. Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
3. W ramach specjalności tworzone będą grupy średnio 15 osobowych.
4. O zakwalifikowaniu na specjalność decydować będzie spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. 9
„POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH” oraz:
- Posiadanie statusu studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Humanistycznym

*

- Ocena z dyplomu studiów I stopnia (licencjackich)
- W przypadku takiej samej oceny na dyplomie decyduje średnia ocen na studiach I stopnia.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej średniej ocen, do udziału w projekcie
zakwalifikowana zostanie kobieta, w przypadku dwóch kobiet o tej samej średniej ocen decydująca będzie
data złożenia formularza zgłoszeniowego.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w oparciu
o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu ul. Sowińskiego 12 pokój 12, Lublin oraz na
stronie internetowej projektu. www.dlarynkupracy.umcs.pl
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.
6. Słuchaczami specjalności/ specjalizacji oznaczonych * mogą być w szczególności studenci Wydziału
Humanistycznego, jednak w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia osób z innych wydziałów UMCS będą
również przyjmowane.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 09.04.2013r.
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