
 

 
 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  58 /201 6 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 95/2013 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
 

 Na podstawie  art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Senatu 

UMCS z dnia 25 września 2013 r. Nr XXIII-10.12/13 w sprawie studiów podyplomowych              

i kursów dokształcających,  

 

zarządzam: 
 

§ 1 

W Regulaminie studiów podyplomowych i kursów dokształcających                          

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających                             

w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów lub kursu, z zastrzeżeniem ust. 4 , 

są: 

1) średnia ocen z całego toku kształcenia studiów lub kursu; 

2) ocena z pracy końcowej, jeśli taka została przewidziana w programie 

kształcenia studiów lub kursu; 

3) ocena z egzaminu końcowego, jeśli taki został przewidziany w programie 

kształcenia studiów lub kursu. 



Udział średniej ocen z całego toku kształcenia w ostatecznym wyniku ich 

ukończenia nie może być niższy niż 50 %.”;  

2)  w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ostateczny wynik ukończenia studiów lub kursu wyrównuje się zgodnie z zasadą: 

1) do 3,25 – dostateczny (3,0); 

2) od 3,26 do 3,75 – plus dostateczny (3,5); 

3) od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0) 

4) od 4,26 do 4,75 – plus dobry (4,5); 

5) od 4,76 – bardzo dobry (5,0).”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

 

 

                                                                                                    R E K T O R  

 

 

 

                                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 
 


