
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 19.28/22 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 28 września 2022 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV – 30.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wytycznych 

dotyczących wymagań w zakresie tworzenia  i doskonalenia programów 

studiów 

 

§ 1 

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

wyższym i nauce (Dz.U. 20212, poz. 574 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie postanowił wprowadzić w Uchwale Nr XXIV-30.6/19 Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów, 

następujące zmiany:  

 

1) w § 2 w ust. 4 w drugim zdaniu po wyrazach „ uczenia się” dodać sformułowanie  

„tj. co najmniej do 51 % ECTS”; 

2) w § 8: 

a) w ust. 1 w pkt. 2) po wyrazach „Wirtualny Kampus UMCS” dodać wyrazy ” lub 

MS Teams”; 

b) w ust. 1 w pkt. 5) po wyrazie „nauce” usuwa się dalszą część zdania: „z tym, że 

przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w 

siedzibie Uczelni lub w jej filii”; 

c) usuwa się dotychczasowe ust. 3 i 4 i dodaje nowe ust. 3, 4 ,5 i 6 w następującym 

brzmieniu: 

„3. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach danego cyklu  kształcenia z 

wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość, nie może być większa niż; 

1) 50 % punktów ECTS, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt.1 uchwały – w przypadku 

studiów o profilu praktycznym, 



2) 75 % liczby punktów ECTS, o której mowa w§ 2 ust. 2 pkt.1 uchwały –  

w przypadku studiów o profili ogólnoakademickim. 

4. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 

końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od 

tego czy zostało to przewidziane w programie studiów. 

5. Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć prowadzonych w okresie, o którym 

mowa w ust. 4, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się 

do liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 3. 

6. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć, jak również zaliczeń i egzaminów oraz 

egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

określają zarządzenia Rektora.”; 

 

3) w § 9: 

a) w ust. 1 pkt. 4) po wyrazie „studiów” dodać po przecinku sformułowanie „w tym 

zasad konstruowania składu zespołu programowego”; 

b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „Rektora” dodać wyrazy ” co najmniej na 

dwa miesiące przed planowanym terminem złożenia wniosku” oraz zdanie trzecie  

w brzmieniu: 

 ”W przedkładanej informacji dziekan wydziału powinien wskazać co najmniej 

proponowaną nazwę kierunku studiów, poziom i profil kształcenia, proponowane 

dyscypliny, w tym dyscyplinę wiodącą do których planowane jest przypisanie 

kierunku studiów, rok uruchomienia kształcenia oraz język wykładowy oraz 

przedstawia porozumienie o którym w mowa w ust. 1 pkt 4”; 

c) dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„Inicjatorem utworzenia kierunku studiów może być również Rektor lub upoważniony 

przez niego Prorektor właściwy ds. kształcenia, w takim przypadku przepisy uchwały 

stosuje się odpowiednio.” 

 

4) w §10: 

a) w ust. 1 pkt.1 lit. a) po wyrazie „różnić” dodać wyrazy „ lub podobieństw” oraz 

dodać pkt. 5), 6) i 7) w brzmieniu: 

„5) informacje niezbędne do opisu kierunku w Systemie Internetowej Rekrutacji 

(SOR) wg. wzoru określonego w załączniku nr 4; 

6) opinia wydziałowego samorządu studentów; 

7) w przypadku kierunków studiów planowanych do prowadzenia pomiędzy co 

najmniej dwoma wydziałami proponowane zasady współpracy.”  

b) w ust. 1 pkt 1 wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 wymienia się na nowy wzór 

wniosku stanowiący załącznik nr 1; 

c) w ust. 1 pkt 3 plan studiów stanowiący załącznik nr 3 wymienia się na nowy wzór 

planu stanowiący załącznik nr 3; 

d) w ust 4 po wyrazie „dziekańskie” dodać dalszy ciąg zdania „albo kolegia o których 

mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4.”; 

 



5) w §12: 

a) w ust. 1 usuwa się wyrazy „ końca stycznia w” i dodaje się w to miejsce wyrazy 

„15 grudnia roku poprzedzającego” oraz datę „ 15 kwietnia” zmienia się na  

„31 marca”; 

b) w ust 2 miesiąc „ listopada” zmienia się na „października”. 

 

6) w §13: 

a) w ust. 7 po wyrazie „kształcenia” dodaje się wyrazy „wydziałowy samorząd 

studentów”; 

b) w ust. 8 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Do dokumentacji dołączony jest również załącznik nr 4 o ile wprowadzane zmiany 

wpływają na dane zawarte w systemie SOR oraz opinia wydziałowego samorządu 

studentów.” 

a dotychczasowe zdanie drugie i trzecie staje się zdaniem trzecim i czwartym. 

c) w ust. 10 wyraz „maja” zastępuje się sformułowaniem w brzmieniu:  

” marca w przypadku gdy zmiany dotyczą zmiany efektów uczenia się, wprowadzenia 

lub wygaszenia obowiązujących dotychczas specjalności, zmiany długości trwania 

studiów, w pozostałych przypadkach zaś do dnia 31 maja.”; 

d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

” W przypadku zmiany dyscypliny wiodącej, konieczne jest utworzenie nowego 

kierunku studiów z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale. 

Uczelnia, która utworzyła studia na określonym kierunku, poziomie i profilu albo 

uzyskała pozwolenie na ich utworzenie, nie może utworzyć ani ubiegać się  

o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu o tej samej 

nazwie lub których programy określają takie same efekty uczenia się, 

przyporządkowane do tej samej dyscypliny. Ograniczenie to nie dotyczy ubiegania się 

o pozwolenie na utworzenie studiów w filii.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                 

 

      Przewodniczący Senatu UMCS 

                    REKTOR 

 

 

 

 

 

                                                                                    prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


