
 

REKRUTACJA  2012/13 
 

1. Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (prowadzony przez Wydział Mechaniczny PL i Wydział Le-

karski UM w Lublinie) 
      specjalności:   bez specjalności (SI, ZI) 

 

2. Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  
  specjalności:   bez specjalności (SI, ZI) 

inżynieria powierzchni (SII , ZII ) 
materiały funkcjonalne (SII , ZII ) 
materiały polimerowe (SII , ZII ) 

 

3. Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN  
      specjalności:    budowa i eksploatacja napędów lotniczych (SI, SII , ZI) 

budowa śmigłowców (SI, SII ) 
informatyka w inżynierii produkcji (SI, SII , NZI, ZII ) 
komputerowe wspomaganie projektowania maszyn (SI, SII )     

               komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania (SI, SII ) 
metrologia i komputerowe systemy pomiarowe (SI, SII ) 
przetwórstwo tworzyw polimerowych (SI, SII , ZI, ZII ) 
samochody i ciągniki (SI, SII , ZI, ZII ) 
technologia maszyn (SI, SII , ZI, ZII ) 
urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki (SI, SII ) 

         



  
4. Kierunek MECHATRONIKA (prowadzony przez Wydział Mechaniczny PL i Wydział Elektrotechniki i Informatyki 

PL) 
      specjalności:    bez specjalności (SI, ZI) 
   

5. Kierunek TRANSPORT  

      specjalności:   bez specjalności (SI, ZI) 
       transport samochodowy (SI, SII , ZI, ZII ) 
       logistyka w transporcie (SI, SII , ZI, ZII ) 

6.  Kierunek ZARZĄDZANIE I IN ŻYNIERIA PRODUKCJI   (prowadzony przez Wydział Me-
chaniczny PL i Wydział Zarządzania PL) 
      specjalności:   bez specjalności (SI, ZI) 
 

Uwaga! 
Rejestracja kandydatów odbywa się na jeden z wymienionych kierunków. Wybór specjalności dokonywany jest na IV 

semestrze studiów. Warunkiem uruchomienia wybranej specjalności jest liczba chętnych min. 30 osób. Ze względu na rozsze-
rzanie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do wymogów nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, mogą nastąpić 
zmiany w ofercie kierunków i specjalności. 

SI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) 

SII  - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) 

ZI - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) 

ZII  - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)  
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WAŻNE!                 WAŻNE! 
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW  
 

Politechnika Lubelska prowadzi wyłącznie elektroniczną rekrutacją kandydatów na 
studia. W związku z tym kandydaci na I rok studiów mają obowiązek zarejestrowania się 
drogą elektroniczną na wybrany wydział i kierunek studiów. W tym celu należy wybrać 
stronę 
 

http:/www.pollub.pl/ 
 

następnie należy wybrać zakładkę 
 

Kandydaci 
 

Na tej stronie są dostępne m. in. informacje dotyczące: 
kierunków studiów, terminów rejestracji i składania dokumentów, wymaganych dokumen-
tów, zasad przyjęć , liczenia punktów 
 

oraz  dokumenty dotyczące zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 
 

Rejestracja elektroniczna dostępna od 28 maja do 4 lipca 2012r. studia stacjonarne i od 28 maja do 
11 lipca 2012r. studia niestacjonarne 

 
W celu dokonania rejestracji należy wybrać zakładkę 

 

/ elektroniczna rejestracja kandydatów 
 

i wypełnić kwestionariusz. Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapamiętać przydzie-
lony numer ID i wprowadzić swoje hasło. Po wprowadzeniu do kwestionariusza ocen ze 
świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły należy go wydrukować i dołączyć go do skła-
danych dokumentów. Kandydaci, którzy nie mają możliwości dostępu do Internetu mogą 
od 25.06.2012r. korzystać z komputerów na Wydziale Mechanicznym. W tym celu, od 
poniedziałku do piątku w godz. 1100 ÷÷÷÷1400, należy zgłaszać się do komisji rekrutacyj-
nej pok. 101. 
 
 
 
 

WAŻNE!                 WAŻNE! 
 



 

REKRUTACJA 2012/13 
 

WAŻNE!                 WAŻNE! 
 

 

TERMINARZ REKRUTACJI  
 
1. 28.05.2012r. do 04.07.2012r. studia stacjonarne 

28.05.2012r. do 11.07.2012r. studia niestacjonarne 

 
Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem Internetu 

 

2. 25.06.2012r. do 04.07.2012r. 
 

Możliwość rejestracji z pracowni komputerowej Wydziału Mechanicznego pok. 101 
 

3. do 04.07.2012r. 
 

Zarejestrowani kandydaci powinni wnieść opłatę rekrutacyjn ą w wysokości 85zł oraz 
wprowadzić do ankiety osobowej (kwestionariusza) wyniki ze świadectwa dojrzałości i 
świadectwa ukończenia szkoły. Spełnienie w/w warunków będzie podstawą kwalifikacji 
kandydatów. 
  
4. 09.07.2012r. st. stacjonarne / 16.07.2012r. st. niestacjonarne  
 

Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na Wydział Mecha-
niczny. Informacje te zostaną podane kandydatom drogą elektroniczną. Każdy kandydat 
będzie mógł sprawdzić swój status taką sama ścieżką jak przy rejestracji pod warunkiem, 
że będzie pamiętał swój numer ID oraz hasło.        Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane. 
 

5. 10.07.2012r. do 12.07.2012r. st. stacjonarne 
16.07.2012r. do 20.07.2012r. st. niestacjonarne 

 

Kandydaci, którzy otrzymają status zakwalifikowany... i jeżeli zamierzają podjąć stu-
dia na wybranym kierunku powinni złożyć w w/w terminach: 

 - wymagany komplet dokumentów, 
 - potwierdzenie wniesienia opłaty za indeks i legitymację. 
W chwili składania dokumentów kandydat otrzyma, za potwierdzeniem odbioru, de-

cyzję o przyjęciu na I rok studiów. 
W tym terminie będą przyjmowane również odwołania związane z postępowaniem 

kwalifikacyjnym kandydata. 
 
 
WAŻNE!                 WAŻNE! 
 



 

DOKUMENTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH ELEKTRONICZNIE 

NA I ROK STUDIÓW   

PRZYJMOW ANE  B Ę D Ą   
w pokoju  nr 101  (I piętro bud. M) 

w godz.  900 - 1400 

 
dla studiów stacjonarnych 

od  10.07.2012r.  (wtorek)  do  12.07.2012r.  (czwartek) 
 

dla studiów niestacjonarnych 

od  16.07.2012r.  (poniedziałek)  do  20.07.2012r.  (piątek) 
 

Wszelkie informacje dotyczące „REKRUTACJI 2012/13” zostały zamieszczone 
na stronie internetowej http:/www.pollub.pl/ 

 
Do 25.06.2012r. dodatkowe informacje dot. „Rekrutacji 2012/13” można uzyskać 

w pok. 110 (I piętro) oraz w pok. 29 (parter)  bud. M 
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WYMAGANE DOKUMENTY  
 

od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów 
 

Kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok stu-
diów stacjonarnych składają w terminie 

od 10.07.2012r. do 12.07.2012r. 
a kandydaci, którzy uzyskają status zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy studiów 

niestacjonarnych składają w terminie 
od 16.07.2012r. do 20.07.2012r. 

następujące dokumenty: 
 

1. ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandy-
data, 

 

2. świadectwo dojrzałości w formie kopii z oryginałem do wglądu, 
 

3. kserokopię dowodu osobistego – powiększone obie strony z orygi-
nałem do wglądu, 

 

4. pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studenc-
ką w łącznej kwocie 21 zł - wniesionej na indywidualne konto 
otrzymane podczas ERK, 

 

5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami, 
 

6. 3 fotografie wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy 
wydawaniu dowodów osobistych oraz plik zawierający wersję elek-
troniczną fotografii o rozdzielczości 300dpi i wymiarach 20x25 mm 
(236x295px±3px), 

7.     Dla kandydatów na II stopień studiów wykaz wymaganych dokumentów znaj-
duje się na stronie uczelnianej PL.  

 
DOKUMENTY NALE ŻY SKŁADA Ć W CZYSTEJ 

TEKTUROWEJ TECZCE FORMATU A4  
w pok. 101



 

R E K R U T A C J A   2 0 1 2 / 1 3  

U W A G A !!! 

Osoby zakwalifikowane elektronicznie do przyjęcia 
na I rok studiów niestacjonarnych będą przyj ęte  

po złożeniu wymaganych dokumentów i wniesieniu wymaganej 
opłaty za pierwszy semestr w terminie do 15 września br. 

 
Brak opłaty w podanym terminie spowoduje skreślenie kandydata z listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Wniesienie opłaty będzie podstawą do wydawania wszelkich zaświadczeń. 

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty za I semestr w ratach na pisemny wniosek kandydata. 
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BADANIA LEKARSKIE  

 

Podczas rejestracji kandydat pobiera druk na badania lekarskie  
 

Zaświadczenie lekarskie kandydaci na studia stacjonarne składają 
w terminie do 12.07.2012r. 

a kandydaci na studia niestacjonarne 
w terminie do 20.07.2012r. 

 

Badania lekarskie  dla kandydatów na studia są wykonywane bezpłatnie 
w następujących ośrodkach: 

 

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  ul. Nałęczowska 27, 
tel. (081) 533–00–34 

(od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1500 ) lipiec-sierpień 
 

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Nowy Świat 38, 
tel. (081)534–07–41 

(od poniedziałku do piątku w godz.800 – 1500 ) lipiec-sierpień 
 

3. Rejestracja Medycyny Pracy ul. Langiewicza 6A, 
tel. (081) 524–78–58 

(od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 pok.114A I piętro ) 
 

ZA BADANIA KANDYDAT NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW  
 

Osoba skierowana na badania powinna posiadać: 
 

1. dokument stwierdzający tożsamość, 
2. skierowanie wydane przez Politechnikę Lubelską, 
3. ewentualnie jeśli kandydat posiada aktualne wyniki badań lekar-

skich czy leczenia, świadectwo zdrowia ze szkoły. 
 

Orzeczenia lekarskie powinno być wystawione przez 
lekarzy medycyny pracy 
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 Pok. 101   

KOMISJA REKRUTACYJNA 

 



REKRUTACJA 2012/13 
od 25.07.2012r. do 29.08.2012r. 

PRZERWA W PRACY KOMISJI REKRUTACY JNEJ. 

W sprawach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok 

studiów zapraszamy od 30.08.2012r. 

W czasie przerwy w pracy komisji w przypadkach związanych: 

 - z rezygnacją z pojęcia studiów i wycofywaniem dokumentów 

 - oraz uzupełnianiem  brakujących dokumentów prosimy 

  o zgłaszanie się do pok. 110.  

 



REKRUTACJA 2011/12 

 

 


