
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 4/2017 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 3 lutego 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 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 – studia podyplomowe w zakresie diagnozy                   

i terapii dysleksji rozwojowej; 

2) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – studia podyplomowe pod nazwą 

„Korporacyjne sieci komputerowe”; 

3) na Wydziale Ekonomicznym: 

a) studia podyplomowe w zakresie zintegrowanych systemów klasy ERP II do 

zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, 

b) studia podyplomowe w zakresie badań rynkowych i marketingowych, 

c) studia podyplomowe w karesie marketingu terytorialnego i budowania wizerunku 

jednostek samorządu terytorialnego, 

d) studia podyplomowe w zakresie reklamy i nowoczesnych sposobów komunikacji, 

e) studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, 

f) studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 

g) studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach 

samorządu terytorialnego, 

h) studia podyplomowe w zakresie zarządzania i administrowania oświatą, 

i) doskonalące studia podyplomowe „Zarządzanie projektami a polityka Unii 

Europejskiej”, 

j) studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej, 



k) studia podyplomowe pod nazwą „Przywództwo Publiczne”, 

l) studia podyplomowe pod nazwą „Zarządzanie procesami logistycznymi”. 

 

§ 2 

Tracą moc Zarządzenia Rektora UMCS: 

1) Nr 59/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia podyplomowych 

kwalifikacyjnych studiów w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej;   

2) Nr 1/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych              

w zakresie zintegrowanych systemów klasy ERP II do zarządzania nowoczesnym 

przedsiębiorstwem; 

3) Nr 30/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych                

w zakresie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie badań rynkowych                            

i marketingowych; 

4) Nr 31/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych             

w zakresie marketingu terytorialnego i budowania wizerunku jednostek samorządu 

terytorialnego; 

5) Nr 32/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych               

w zakresie reklamy i nowoczesnych sposobów komunikacji; 

6) Nr 39/2009 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych                   

w zakresie zarządzania projektami; 

7) Nr 43/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; 

8) Nr 44/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia doskonalącej studiów 

podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu 

terytorialnego; 

9) Nr 61/2009 z dnia 7 października 2009 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie zarządzania i administrowania oświatą; 

10) Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie „Zarządzanie projektami a polityka Unii Europejskiej”; 

11) Nr 3/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych                

w zakresie zarządzania w administracji publicznej;  

12) Nr 45/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Akademia Liderów Samorządowych” (zm. ZR 88/2013 – 

nazwa: Przywództwo Publiczne);  

13) Nr 71/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie procesami logistycznymi”; 

14) Nr 110/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Korporacyjne sieci komputerowe”. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        R E K T O R  

 

 

 

       prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


