
Przewodnik dla studentów I roku 

Studencie/Studentko uprzejmie informujemy, że na Wydziale Biomedycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie studenci przyjmowani są w Dziekanacie, który mieści się przy  

ul. Chodźki 7, na parterze w Budynku Collegium Academicum. Dziekanat czynny jest  

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00. Tutaj uzyskasz odpowiedź na 

Twoje pytania oraz pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności. 

Zachęcamy do korzystania z nowej aplikacji Frontdesk w celu usprawnienia 

komunikacji pomiędzy Dziekanatem, a studentem. Głównym aspektem działania aplikacji 

jest możliwość kontaktu i procedowania spraw w Dziekanacie. System Frontdesk wychodzi 

naprzeciw potrzebom studentów, pracowników i absolwentów uczelni, pozwalając im na 

szybki kontakt z Dziekanatem, wraz z możliwością sprecyzowania celu zgłoszenia  

i monitorowania całego procesu. 

 Film instruktażowy dostępny jest na stronie systemu. 

 Aplikacja jest dostępna pod adresem: frontdesk.umlub.pl 

Dane kontaktowe Dziekanatu: 

mail: dziekanat.biomedyczny@umlub.pl 

Tel: 81 448 73 00 – dla studentów kierunku Dietetyka, mail: magdalena.majczak@umlub.pl 

Tel: 81 448 73 03 – dla studentów kierunku Biomedycyna, mail: joanna.adamek@umlub.pl 

Tel: 81 448 73 02 - Kierownik   

Każdy student ma założone konto w Portalu Studenta oraz każdy student posiada konto 

studenckiej poczcie email. 

 

Link do Portalu Studenta: http://portal.student.umlub.pl 

 Dostęp do Portalu Studenta odbywa się w oparciu o usługę jednolitego logowania czyli 

autoryzujemy się przy użyciu tego samego loginu i hasła co do poczty e-mail (link: 

https://poczta.student.umlub.pl), sieci bezprzewodowej (link: http://www.eduroam.umlub.pl), 

zasobów bibliotecznych (link: http://www.biblioteka.umlub.pl/zasoby/zdalny-dostep. 

 

Aby zalogować się do Portalu Studenta, należy podać identyfikator oraz hasło.  

Identyfikatorem jest numer albumu studenta.  
 

W celu uzyskania hasła umożliwiającego zalogowanie się do Portalu Studenta należy 

wejść na stronę: http://umlub.pl/studenci-i-doktoranci/zmiana-hasla/ Aby zresetować hasło 

należy wpisać numer albumu oraz adres e-mail wprowadzony do systemu podczas rejestracji 

na studia (lub później zaktualizowany w Dziekanacie). 

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła. 
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 Na Portalu Studenta zamieszczane są informacje dotyczące m. in. toku studiów, 

indywidualnego numeru konta bankowego, harmonogram studiów. 

 W przypadku problemów z użytkowaniem Portalu Studenta proszę o kontakt z 

Administratorem ZSI na adres mailowy: zsi@umlub.pl lub pomocportalstudenta@umlub.pl  

Studenci I roku dokonują wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł na indywidualny 

numer rachunku, który widnieje na Portalu Studenta (zakładka Płatności). 

Zgubienie lub zniszczenie legitymacji pociąga za sobą konieczność złożenia podania o 

wyrobienie duplikatu legitymacji studenckiej oraz dokonanie opłaty w kwocie 33 zł. 
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