
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 31/2019 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie likwidacji niektórych studiów podyplomowych  

prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)  

oraz na podstawie § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2 Uchwały Senatu UMCS z dnia 25 września 2013 r.  

Nr XXIII-10.12/13 w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających (tekst 

ujednolicony), zwanej dalej Uchwałą Senatu, 

 

zarządzam: 

§ 1 

Likwiduje się następujące studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej: 

1) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii: 

a) kwalifikacyjne studia podyplomowe pod nazwą „Edukacja dziecka w żłobku 

 i przedszkolu”, 

b) studia podyplomowe pod nazwą „Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców 

przemocy”; 

2) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki: 

a)   studia podyplomowe pod nazwą „Kształcenie zdalne w edukacji”; 

3) na Wydziale Biologii i Biotechnologii: 

a) studia podyplomowe pod nazwą „Kształcenie kadry akademickiej do roli 

wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej” 

4) na Wydziale Zamiejscowym w Puławach: 

a) Podyplomowe Studium Samorządności i Samorządu Terytorialnego; 

5) na Wydziale Politologii: 

a) doskonalące studia podyplomowe w zakresie Public relations i marketing medialny; 



6) na Wydziale Prawa i Administracji: 

a) studia podyplomowe pod nazwą „Przedsiębiorczość”; 

7) na Wydziale Artystycznym: 

a)  doskonalące studia podyplomowe w zakresie „Animacji komputerowej i etiudy 

filmowej”, 

b)  studia podyplomowe w zakresie „Edukacji plastycznej i muzycznej”, 

c)  Podyplomowe Studium Wychowania Plastycznego, 

d)  studia podyplomowe w zakresie „Fotografii”, 

e) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Realizator dźwięku w studio  

i na koncercie”, 

f) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Udostępnianie kultury i sztuki 

osobom niepełnosprawnym”, 

g) doskonalące studia podyplomowe pod nazwą „Wzornictwo”, 

h) kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Edukacja plastyczna”. 

 

§ 2 

Tracą moc Zarządzenia Rektora UMCS: 

 

1) Nr 32/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zasad funkcjonowania Podyplomowego 

Studium Wychowania Plastycznego, 

2) Nr 34/2004 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych  

w zakresie edukacji muzycznej i plastycznej, 

3) Nr 38/2007 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie utworzenia studiów 

podyplomowych w zakresie fotografii, 

4) Nr 17/2009 z dnia 26  marca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych  

w zakresie kształcenia zdalnego w edukacji, 

5) Nr 52/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie Public relations i marketing medialnego, 

6) Nr 40/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych studiów 

podyplomowych w zakresie „Edukacja plastyczna”. 

7) Nr 41/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 

w zakresie „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu – 

Ochrona własności intelektualnej”, 

8) Nr 26/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie „ Animacji komputerowej i etiudy filmowej”, 

9) Nr 33/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale 

Zamiejscowym UMCS w Puławach Podyplomowych Studiów Samorządności  

i Samorządu Terytorialnego, 

10) Nr 50/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Realizator dźwięku w studio i na koncercie”, 

11) Nr 75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości, 

12) Nr 6/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Udostępnianie kultury i sztuki osobom 

niepełnosprawnym”, 

13) Nr 7/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych studiów 

podyplomowych pod nazwą „Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu”, 

14) Nr 9/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia doskonalących studiów 

podyplomowych pod nazwą „Wzornictwo”, 



15) Nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 

„Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy”. 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                       R E K T O R  

 

 

 

       prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


