
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 14.10/22 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 23 lutego 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr XXIV – 29.20/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie z dnia  25 września 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 Humanistycznym rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 
 

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

wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.), § 7 ust. 5 pkt.2 i ust. 6 rozporządzenia MEIN 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661) oraz § 26 pkt.10 w związku  

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

co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Nr XXIV – 29.20/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie z dnia  25 września 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 Humanistycznym rozpoczynających 

się od roku akademickiego 2019/2020 postanawia wprowadzić następujące zmiany: 

1) dla studentów realizujących kształcenie w roku akademickim 2021/2022 (wszystkie 

roczniki) i w latach następnych na Wydziale Filologicznym  

 w załączniku nr 20 dla kierunku filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim – efekty uczenia się przypisuje się do dziedziny nauk 

humanistycznych, dyscyplin: literaturoznawstwo 55 %  oraz językoznawstwo 45 %; 

2) dla studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Filologicznym na kierunku: 

filologia polska studia stacjonarne I i II stopnia od roku akademickiego 2022/2023: 

 w załączniku nr 3 – FILOLOGIA POLSKA – studia stacjonarne pierwszego stopnia – 

usuwa się specjalność: studium teatralne; 

 w załączniku nr 4 – FILOLOGIA POLSKA – studia stacjonarne drugiego stopnia – 

usuwa się specjalności: medioznawcza, teatralno-filmoznawcza. 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania dla pkt. 1) w § 1 od 

początku semestru letniego 2021/2022. 
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