
       

 

 

       

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII – 19.9/14 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 24 września 2014 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII - 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii           

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie  

studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

 

      Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu UMCS, Senat 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowił w Uchwale                                  

Nr XXIII – 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 

25 września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających, 

wprowadzić następujące zmiany: 

 

§ 1 

1. W § 1 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) moduł – zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu       

zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; 

6)  zespół programowy – osoba lub osoby wskazane przez dziekana wydziału lub 

kierownika jednostki ogólnouczelnianej do opracowania wniosku o nowy kierunek 

studiów podyplomowych lub kursu.”. 

  

2. W § 3: 

a)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych lub kursów dokształcających, 

opracowany przez zespół programowy, dziekan wydziału lub kierownik podstawowej 

jednostki ogólnouczelnianej przedkłada Rektorowi za pośrednictwem jednostki 

ogólnouczelnianej właściwej ds. studiów podyplomowych i kursów.”; 

 

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wstępną kalkulację kosztów prowadzenia studiów lub kursu dla planowanej liczby 

słuchaczy lub uczestników nie mniejszej niż liczba warunkująca 

samofinansowanie się studiów lub kursu,”; 

 

 



c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Informacja dotycząca planowanej rekrutacji na kolejną edycję studiów lub kursu, 

przedkładana jest Rektorowi, za pośrednictwem administracyjnej jednostki właściwej 

ds. studiów podyplomowych i kursów, nie później niż do dnia 30 kwietnia dla studiów 

lub kursów rozpoczynających się w semestrze zimowym kolejnego roku 

akademickiego i do 30 listopada dla studiów lub kursów rozpoczynających się 

w semestrze letnim danego roku akademickiego.”; 

 

d)  w ust. 8: wyraz „wniosku” zastępuje się wyrazem „informacji”, po słowie „edycji” 

dodaje się słowa „o której mowa w ust. 7,”; 

e)  w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

      „1) kosztorys kolejnej edycji studiów lub kursu dla planowanej liczby słuchaczy lub 

uczestników nie mniejszej niż liczba warunkująca samofinansowanie się studiów lub 

kursu;”. 

 

2.  W § 4: 

a)   w ust. 1 uchyla się  pkt 6; 

b) w ust. 1 pkt 7 po słowie „kursu” dodaje się słowa „w wersji elektronicznej 

i publikowane w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni”. 

 

3. W § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kierownik studiów lub kursu powiadamia dziekana wydziału lub kierownika 

ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nieuruchomieniu studiów 

podyplomowych lub kursu doskonalącego w danym roku akademickim.”; 

 

4. W § 9: 

a)   w ust. 3 pkt 7 skreśla się wyrazy „ oraz sporządzenie raportu z ankiet”; 

b) w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) przekazywanie dziekanowi wydziału lub kierownikowi jednostki 

ogólnouczelnianej informacji o nieuruchomieniu danej edycji studiów lub 

kursu”. 

 

5.  W § 11 pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) opracowanie sprawozdań i zestawień statystycznych dotyczących studiów 

podyplomowych i kursów dokształcających, w tym raportów z jakości kształcenia,”. 

  

6.  W § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku studiów podyplomowych lub kursów tworzonych na zamówienie, 

Rektor ustala odrębne warunki ich prowadzenia, jeśli wymagają tego szczególne 

potrzeby zamawiającego, które nie mogą pozostawać w sprzeczności z zasadami 

kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.”. 

 

 

 

 



 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.   

 

 

                                                                                         Przewodniczący Senatu UMCS 

                                                                                        REKTOR 

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski. 


