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Uchwała nr 40/2017-2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 23 marca 2018 r. 

 

w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na 

rok akademicki 2018-2019 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 
2005 r. (Dz.U.2005 Nr 164, poz.1365 z późn.zm) uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Niniejsza uchwała określa liczbę miejsc na pierwszym roku na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

magisterskich na rok akademicki 2018-2019 w brzmieniu stanowiącym załączniki do 

niniejszej uchwały: 

 
1) załącznik nr 1 – liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych 

magisterskich, 

 

2) załącznik nr 2 – liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od 

semestru letniego, 

 

3) załącznik nr 3 – liczba miejsc na pierwszym roku na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od 

semestru zimowego. 

 
§ 2 

 
Cudzoziemcy podejmujący studia w języku obcym na zasadach odpłatności są 

przyjmowani poza ustalonym limitem przyjęć na poszczególne kierunki studiów 

stacjonarnych. 
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§ 3 

1. Senat upoważnia prorektora ds. studenckich i dydaktyki do podejmowania decyzji 

mających na celu dostosowanie wielkości limitów przyjęć na pierwszy rok studiów 

stacjonarnych do bieżących preferencji kandydatów, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3            

i 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 

2. Zwiększenie  liczby miejsc na pierwszym roku na poszczególnych kierunkach 

studiów stacjonarnych następuje na pisemny wniosek dziekana wydziału 

skierowany do prorektora ds. studenckich i dydaktyki.  

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się prorektorowi ds. studenckich                          

i dydaktyki. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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