
  

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 6.16/21 
 

Senatu  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 
 

z dnia 24 marca 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 27.21/19 Senatu Uniwersytetu Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dostosowania 

programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych 

kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 

 

§ 1 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478) w związku z art. 18 ustawy z dnia 21 stycznia 

2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 159), Senat Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w uchwale Nr XXIV – 27.21/19 z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania do dyscyplin naukowych 

kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 postanawia dokonać następujących 

zmian, które będą obowiązywać studentów od roku akademickiego 2020/21: 

 

1) w załączniku nr 3 w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku: 

GEOINFORMATYKA rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/20 

wprowadzić następującą zmianę: 

 praktyka zawodowa w semestrze IV w wymiarze 12 tygodni (360 godzin) zostaje 

zmniejszona do 6 tygodni (180 godzin); 

2) w załączniku nr 4 w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku: 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, specjalności: planowanie przestrzenne 



 i zarządzanie przestrzenią rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/20 

wprowadzić następującą zmianę: 

 praktyka zawodowa w semestrze II i IV w wymiarze 270 godzin zostaje zmniejszona 

do 150 godzin. 

 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                      Przewodniczący Senatu UMCS 

                          REKTOR 

 

 

 

 

                          prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  

 


