
 
  
 
 
 
 

 
UCHWAŁA Nr XXIII – 16.15/14  

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 

w Lublinie  

z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
 

 

zmieniająca Uchwałę    Nr XXII – 39.3/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów 

 

§ 1 

Na podstawie art. 161 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie postanawia zmienić Regulamin Studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXII – 39.3/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

wprowadzając następujące zmiany: 

1) w § 2  

a) ust. 4 sformułowanie „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla studentów 

niepełnosprawnych zgodnie z zakresem działalności”  zastępuje się zwrotem 

„Zespół ds. studentów niepełnosprawnych funkcjonujący w ramach biura 

odpowiedzialnego za sprawy studenckie zgodnie z zakresem działalności”;  

b) dodaje się pomiędzy dotychczasowym ust. 5 i 6 dwa ustępy o następującej treści: 

− „ust. 6. Przedstawicielem studentów danego roku jest Starosta Roku.”; 

− „ust.7. Sposób powoływania oraz kompetencje Starosty Roku określa Regulamin 

Samorządu Studentów UMCS.”; 

c) dotychczasowy ustęp 6 przesuwa się do ustępu 8, a w nim zwrot „Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny dla” zastępuje się sformułowaniem „Zespół ds.”; 

 



2) w § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie „do miesiąca po rozpoczęciu semestru letniego”; 

 

3) w § 10 ust. 9 usuwa się kropkę i dopisuje się ciąg dalszy zdania w brzemieniu: 

„i skreśleniem z listy studentów”; 

 

4) w § 17 ust. 5 po wyrazie „Dziekan” dodaje się sformułowanie „lub upowaŜniony przez 

niego opiekun praktyk”; 

 

5) w § 25 w: 

a) ust. 5 zmienia się wyraz „studentami” na zwrot „Starostą Roku” oraz wykreśla się 

zdanie „Pomiędzy egzaminami powinna być minimum 2-dniowa (w semestrze 

zimowym) lub 3-dniowa przerwa (w semestrze letnim).”;  

b) ust. 7 usuwa się kropkę i dopisuje się ciąg dalszy zdania w brzmieniu: „w tym na 

uzyskanie zaliczeń i egzaminów poprawkowych.”; 

 

6) w § 26 w ust. 4 po dwukropku odnośniki otrzymują brzmienie:  

„ – do 3-go marca za semestr zimowy,” 

„- do 25 września w semestrze letnim,”; 

 

7)  w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Na studiach pierwszego stopnia moŜliwe są trzy wpisy 

warunkowe, na studiach drugiego stopnia moŜliwe są dwa wpisy warunkowe, na studiach 

jednolitych studiach magisterskich – moŜliwe są cztery  wpisy warunkowe.”; 

 

8) w § 32 ust 2. zmienia się „3 lata” na „5 lat ”; 

 

9) w § 37 

a) ust. 4. otrzymuje brzmienie: „W okresie 5 lat od wygaśnięcia kształcenia na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia student, który: 1) uzyskał zaliczenie 

ostatniego semestru tych studiów moŜe ubiegać się o wznowienie studiów w celu 

ich ukończenia, 2) nie zaliczył ostatniego semestru, z powodu niezaliczenia 

seminarium - moŜe ubiegać się o wznowienie studiów w celu uzyskania zaliczenia 

seminarium w trybie indywidualnej organizacji studiów oraz złoŜenie pracy 

i egzaminu dyplomowego.”; 



b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „W przypadku studiów jednolitych magisterskich, 

których kształcenie wygasło z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 4, 

stosuje się ust. 3 z zastrzeŜeniem, Ŝe skierowanie na powtarzanie ostatniego roku 

dotyczy studiów pierwszego stopnia.”; 

 

10)  w § 39 

a) w ust. 1 przed dwukropkiem dodaje się „z zastrzeŜeniem ust. 2a”; 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów 

w przypadku studiów, w planie których nie przewidziano pracy dyplomowej są: 

1) średnia ocen ze studiów obliczona zgodnie z § 22, ust. 4, 2) ocena egzaminu 

dyplomowego. Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 3/5 oceny wymienionej 

w punkcie 1), 2/5 oceny wymienionej w punkcie 2)”. 

 

§ 2 

Zmiany do regulaminu wchodzą w Ŝycie z dniem 1 października 2014 r. 
 

                                                                                    
          

             Przewodniczący Senatu UMCS 
                REKTOR 

                                              

 

                      dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw. 

 


