
 

 
 

 

 

 

ZAR ZĄD ZENIE  

 

Nr  46 /201 7 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 21 lipca 2017 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 2016 r. poz. 1842 ze 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) § 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 17 

1. Osoba, która przerwała studia lub została skreślona z listy słuchaczy studiów 

podyplomowych, może je wznowić na tym samym kierunku na warunkach 

wynikających z Regulaminu, o ile studia są nadal prowadzone, zgodnie                              

z uprawnieniami posiadanymi przez Uniwersytet. 

2. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba, która ma zaliczony co najmniej 

pierwszy semestr studiów, składając wniosek do dziekana wydziału lub kierownika 



jednostki ogólnouczelnianej przed rozpoczęciem właściwego semestru lub roku 

studiów. 

3. Osoby skreślone z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów wznawiają 

studia na ogólnych zasadach rekrutacji. 

4. W decyzji o wznowieniu studiów dziekan lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej 

określa warunki oraz rok studiów, na który osoba wznawiająca studia zostaje przyjęta 

z uwzględnieniem efektów kształcenia zdobytych przed skreśleniem z listy.  

5. W przypadku znacznych różnic programowych dziekan lub kierownika jednostki 

ogólnouczelnianej może cofnąć osobę wznawiającą studia na niższy semestr lub rok 

studiów. 

6. Przy wyznaczaniu różnic programowych dziekan lub kierownik jednostki 

ogólnouczelnianej, w uzasadnionych przypadkach, zasięga opinii kierownika studiów. 

7. Osoba skreślona z listy uczestników kursu dokształcającego może wznowić kurs               

w ciągu 2 lat od daty skreślenia, o ile kurs jest nadal prowadzony. Warunki 

wznowienia określa w takim przypadku dziekan wydziału lub kierownik jednostki 

ogólnouczelnianej.”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 
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                                                                                    prof. dr hab. Stanisław Michałowski 
 

 


