
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

Nr 96/2020 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 30 września 2020 r. 

 

w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie studiów podyplomowych  

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych 

i praktycznej nauki zawodu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 

Zarządzenia Nr 53/2019 Rektora UMCS z dnia 1 października 2019 r. w sprawie studiów 

podyplomowych i kursów dokształcających w związku z Uchwałą Nr XXIV - 33.44/20 Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia programu studiów dla nowotworzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, 

 

zarządzam:  

 

§ 1 

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie, od roku akademickiego 2020/2021, tworzy się studia podyplomowe 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych 

 i praktycznej nauki zawodu, zwane dalej „studiami”. 

 

§ 2 

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów, co najmniej pierwszego stopnia, 

nieposiadających przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego. Celem 

studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do nauczania przedmiotów 

zawodowych i praktycznej nauki zawodu młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie 



słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 

szkoły. 

 

§ 3 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej 

Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów określonych w § 4 ust. 3 

Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w UMCS (Zarządzenie  

Nr 43/2019) oraz uiszczenie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. 

 

§ 4 

1. Nauka na studiach trwa trzy semestry i jest prowadzona w systemie niestacjonarnym. 

2. Program nauczania ustala Senat. 

3. Obsadę kadrową zajęć dydaktycznych zatwierdza rektor lub upoważniony przez niego 

prorektor właściwy ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, na wniosek 

dziekana wydziału 

 

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                     R E K T O R  

 

 

                                                                                     prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 

 


