
  

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 15.11/22 
 

Senatu  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 
 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-31.8/19 Senatu Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa 

 

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

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)  oraz § 26  pkt. 10 w związku  

z § 100 ust. 3 Statutu UMCS, Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Na podstawie § 35 ust. 5 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów, 

na wniosek kolegium dziekańskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Senat UMCS 

postanawia wprowadzić następujące zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIV -31.8/19 

Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie szczegółowych zasad procesu dyplomowania na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa: 

 

1) w § 4 ust.  1, 9 i 9a otrzymują brzmienie: 

 

„1. Zakres i formę egzaminu dyplomowego podaje się do wiadomości studentom na rok przed 

planowanym terminem ukończenia studiów. O zakresie i formie egzaminu dyplomowego dla 

danego kierunku decyduje Kolegium dziekańskie.”; 

 

„9. Na egzaminie dyplomowym student może odnieść się do uwag przedstawionych  

w recenzjach, a następnie udziela odpowiedzi na jedno pytanie z pracy dyplomowej, które 



zadają członkowie komisji egzaminacyjnej z pierwszeństwem recenzenta oraz dwa pytania  

z listy pytań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego kierunku studiów lub 

specjalności.”; 

 

„ 9a. W przypadku obrony pracy dyplomowej w formie projektu, na egzaminie dyplomowym 

student może odnieść się do uwag przedstawionych w recenzjach, a następnie przedstawia 

projekt oraz udziela odpowiedzi na jedno pytanie z projektu, które zadają członkowie komisji 

egzaminacyjnej z pierwszeństwem recenzenta oraz dwa pytania z listy pytań 

egzaminacyjnych obowiązujących dla danego kierunku studiów lub specjalności.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zmiany mają zastosowanie od roku 

akademickiego 2022/2023. 

 

 Przewodniczący Senatu UMCS 
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                       prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  


