
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 47/2017 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie likwidacji niektórych studiów podyplomowych  

prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

 

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

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2 

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

podyplomowych i kursów dokształcających, zwanej dalej Uchwałą Senatu, 

 

zarządzam: 

§ 1 

Likwiduje się następujące studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej: 

1) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii: 

a) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Asystent osoby starszej”, 

b) kwalifikacyjne studia podyplomowe pod nazwą „Diagnoza i terapia osób  

 z autyzmem”, 

c) kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Wczesnej edukacja dziecka”; 

2) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki: 

a) Podyplomowe Studium pod nazwą „Fizyka z informatyką”, 

b) Podyplomowe Studium pod nazwą „Matematyka z informatyką”, 

c) kwalifikacyjne studia podyplomowe pod nazwą „Nauczyciel fizyki”, 

d) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Zaawansowane administrowanie  

sieciami komputerowymi”; 

3) na Wydziale Ekonomicznym: 
a) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Zarządzanie w turystyce”, 

prowadzone wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 

b) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Mechanizmy funkcjonowania  

strefy euro”; 

4) na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: 

a) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Nauczanie przyrody w szkołach 

ponadgimnazjalnych”; 



5) na Wydziale Filozofii i Socjologii: 

a) kwalifikacyjne studia podyplomowe  w zakresie „Etyka”, 

b) studia podyplomowe pod nazwa „ Strateg budowania marki pracodawcy”; 

6) na Wydziale Humanistycznym: 

a) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „ Genealogia i Biografistyka”, 

b) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Historia wojskowości  

 i wojskowe odtwórstwo historyczne”, 

c) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Nowe technologie w warsztacie    

nauczyciela”, 

d) doskonalące studia podyplomowe w zakresie „Tradycyjnego i elektronicznego 

zarządzania dokumentami”, 

e) studia podyplomowe pod nazwą „Turystyka historyczna w społecznościach 

lokalnych”, 

f) kwalifikacyjne studia podyplomowe pod nazwą „Wiedza o kulturze”, 

g) kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Dydaktyka Języka Polskiego”, 

h) kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Regionalistyki”, 

i) kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Retoryki przekazu 

społecznego”, 

j)  kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Teatru”, 

k)  doskonalące studia podyplomowe dla tłumaczy języka ukraińskiego; 

7) na Wydziale Artystycznym: 

a) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Multimedia”, 

b) studia podyplomowe pod nazwą „Scenografia i wystawiennictwo”, 

c) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Reklama i komunikacja 

wizualna”, 

d) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Zarządzanie własnością 

intelektualną w sztuce i biznesie”, 

e) studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii z elementami arteterapii, 

f) studia podyplomowe w zakresie emisji głosu dla nauczycieli akademickich                    

i nauczycieli kolegiów nauczycielskich. 

 

§ 2 

Tracą moc Zarządzenia Rektora UMCS: 

 

1) Nr 11/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Asystent osoby starszej”; 

2) Nr 58/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych pod nazwą „Diagnoza i terapia osób z autyzmem; 

3) Nr 12/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium 

Pedagogiki Przedszkolnej (zm.  ZR 50/2012 z dnia 17 października 2012 r.); 

4) Nr 1/96 z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie: utworzenia Podyplomowego Studium 

"Fizyka z Informatyką"  (zm. ZR Nr 33/2002 z dnia 8 lipca 2002 r.); 

5) Nr 4/92 z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie: zasad funkcjonowania Studium 

Podyplomowego „Matematyka z Informatyką”, utworzonego decyzją Ministra 

Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki nr DU-1-4014-17/80 z dnia 18 lipca  

1980 r. (zm. ZR Nr 6/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.); 

6) Nr 21/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie „Nauczyciel Fizyki”; 

7)  Nr 111/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących 

studiów podyplomowych pod nazwą „Zaawansowane administrowanie sieciami  

komputerowymi”; 



8)  Nr 65/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących 

studiów podyplomowych pod nazwą  „Zarządzanie w turystyce”; 

9)  Nr 62/2009 z dnia 7 października 2009 r. w sprawie utworzenia doskonalących 

studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”; 

10)  Nr 45/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie utworzenia doskonalących 

studiów podyplomowych w zakresie „Nauczania przyrody w szkołach 

ponadgimnazjalnych”; 

11) Nr 22/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie „Etyka”; 

12) Nr 62/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale 

Filozofii i Socjologii studiów podyplomowych pod nazwą „Strateg Budowania 

Marki Pracodawcy”; 

13) Nr 57/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących 

studiów podyplomowych pod nazwą „Genealogia i Biografistyka”; 

14) Nr 37/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie „Historii wojskowości i wojskowego odtwórstwa 

historycznego”; 

15) Nr 48/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Nowe technologie w warsztacie nauczyciela”; 

16) Nr 46/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie „Tradycyjnego i Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentami”; 

17) Nr 15/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów 

podyplomowych pod nazwą „Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych”; 

18) Nr 44/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych studiów 

podyplomowych pod nazwą „Wiedza o Kulturze”; 

19) Nr 23/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka Języka Polskiego”; 

20) Nr 32/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie „Regionalistyki”; 

21) Nr 31/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie „Retoryki przekazu społecznego”; 

22) Nr 13/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie „Teatru”; 

23) Nr 25/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych dla tłumaczy języka ukraińskiego; 

24) Nr 48/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Multimedia”; 

25) Nr 37/2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie utworzenia studiów 

podyplomowych pod nazwą „Scenografia i wystawiennictwo”, 

26) Nr 49/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Reklama i komunikacja wizualna”; 

27) Nr 66/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie utworzenia doskonalących 

studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie własnością intelektualną  

w sztuce i biznesie”; 

28) Nr 32/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 

w zakresie „Muzykoterapii z elementami arteterapii” 

29) Nr 37/2007 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych 

studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu dla nauczycieli akademickich  

i nauczycieli kolegiów nauczycielskich 

 

 

 



§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        R E K T O R  

 

 

 

       prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


