
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 8.3/17 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia                      

prowadzonych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 
§ 1 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 ze zm.) oraz § 37 ust. 2 pkt 4 Statutu 

UMCS, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa efekty kształcenia 

dla studiów trzeciego stopnia w zakresie: 

1)  biologii (załącznik nr 1) i przypisać je do obszaru nauk przyrodniczych, dziedziny 

nauk biologicznych, dyscypliny biologia; 

2) biotechnologii (załącznik nr 2) i przypisać je do obszaru nauk przyrodniczych, 

dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny biotechnologia; 

3) chemii (załącznik nr 3) i przypisać je do obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk 

chemicznych, dyscypliny chemia; 

4) filozofii (załącznik nr 4) i przypisać je do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny 

nauk humanistycznych, dyscypliny filozofia; 

5) geografii (załącznik nr 5) i przypisać je do obszaru nauk przyrodniczych, dziedziny 

nauk o Ziemi, dyscypliny geografia; 

6) historii (załącznik nr 6) i przypisać je do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny 

nauk humanistycznych, dyscypliny historia; 

7) językoznawstwa i literaturoznawstwa neofilologicznego (załącznik nr 7) 

i przypisać je do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, 

dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo; 

8) językoznawstwa i literaturoznawstwa polonistycznego (załącznik nr 8) 

i przypisać je do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, 

dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo; 

9) językoznawstwa i literaturoznawstwa neofilologicznego prowadzonego 

w języku angielskim (załącznik nr 9) i przypisać je do obszaru nauk 

humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny językoznawstwo 

i literaturoznawstwo; 



10) kulturoznawstwa (załącznik nr 10) i przypisać je do obszaru nauk 

humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny kulturoznawstwo; 

11) nauki o mediach (załącznik nr 11) i przypisać je do obszaru nauk społecznych, 

dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o mediach; 

12) nauki o polityce (załącznik nr 12) i przypisać je do obszaru nauk społecznych, 

dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce; 

13) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (załącznik nr 13) i przypisać je do 

obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki 

o poznaniu i komunikacji społecznej; 

14) pedagogiki (załącznik nr 14) i przypisać je do obszaru nauk społecznych, dziedziny 

nauk społecznych , dyscypliny pedagogika; 

15) prawa (załącznik nr 15) i przypisać je do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk 

prawnych , dyscypliny prawo; 

16) psychologii (załącznik nr 16) i przypisać je do obszaru nauk społecznych, dziedziny 

nauk społecznych, dyscypliny psychologia; 

17) socjologii (załącznik nr 17) i przypisać je do obszaru nauk społecznych, dziedziny 

nauk społecznych, dyscypliny socjologia. 

 

 

§ 2 

1. Efekty kształcenia, o których mowa w § 1, będą realizowane na studiach doktoranckich 

rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2017/18 i w latach 

następnych.  

2. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2017/18 prowadzone są 

zgodnie z uprzednio przyjętymi efektami kształcenia do chwili ich planowego 

zakończenia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                     

                                                                

             Przewodniczący Senatu UMCS 

            REKTOR 

 

 

 

 

 

 

                                                                        prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


