
 
 

Uchwała nr 61/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie 

Na podstawie art.  11 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 160 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r . Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),  uchwala się co następuje:  

§1 

Do Regulaminu Studiów Podyplomowych, przyjętego uchwałą nr 48/2017-2018 z dnia 27 kwietnia 

2018 r.  zmienionego uchwałą nr 73/2018-2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 

dnia 28 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w całym Regulaminie Studiów Podyplomowych wyraz: „słuchacz” zastępuje się 

wyrazem „uczestnik”; 

2) §2 ust. 4a otrzymuje brzmienie:  

„Część zajęć teoretycznych (nie więcej niż 50% ECTS)  w ramach studiów 

podyplomowych  może być realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (e-learning)  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”; 

3) §2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„Nadzór merytoryczny nad realizacją studiów podyplomowych sprawuje Senat, który 

uchwalił program tych studiów.”; 

4) §2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 150 godzin 

dydaktycznych i trwają co najmniej 2 semestry i umożliwiają uzyskanie przez uczestnika 

minimum 30 punktów ECTS”. Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji 

cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK.”; 

5) w §2 skreśla się ust. 15; 

6) §2 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Program na danym kierunku studiów podyplomowych powinien mieć określone efekty 

uczenia się (kierunkowe) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Program studiów określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające 

charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w 

przepisach wydanych na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.”; 

7) §2 ust. 18 otrzymuje brzmienie:  

„Poszczególne moduły powinny mieć określone efekty uczenia się (modułowe) w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, sposób ich weryfikacji i 

dokumentacji. Efekty modułowe powinny być zgodne z efektami kierunkowymi.”; 

8) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Proponowany program uczenia się na studiach podyplomowych, proponowaną obsadę 

kadrową oraz wstępną kalkulację kosztów kształcenia inicjator utworzenia studiów 
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podyplomowych przedstawia kierownikowi Działu Kształcenia Praktycznego i 

Ustawicznego.”; 

9) w §3 skreśla się ust. 3 i 4; 

10) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Rektor w drodze zarządzenia podejmuje decyzję w sprawie utworzenia studiów 

podyplomowych. Rektor może w tej sprawie zasięgnąć opinii Senatu.”; 

11) w §4 skreśla się ust.2; 

12) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Kierownika studiów podyplomowych powołuje Rektor.” ; 

13) §5 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Ma prawo wnosić o zmianę programu studiów podyplomowych.”;  

14) §5 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  

„Składa po zakończeniu każdej edycji studiów podyplomowych sprawozdanie 

prorektorowi właściwemu ds. studiów podyplomowych.”; 

15) §6  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych przez 3 lata 

Rektor w drodze zarządzenia może podjąć decyzję w sprawie likwidacji danego kierunku  

studiów podyplomowych. Rektor może w tej sprawie zasięgnąć opinii Senatu.”; 

16) §7  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Decyzję o włączeniu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji podejmuje Senat.”; 

17) §9  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w roku akademickim, w którym prowadzona 

jest rekrutacja na studia podyplomowe mogą złożyć zaświadczenie o zdanym egzaminie 

dyplomowym. Osoba zakwalifikowana na studia podyplomowe ma jednak obowiązek 

dostarczyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych przed rozpoczęciem zajęć.”; 

18) §12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„Oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są przez osobę odpowiedzialną za moduł do 

kart okresowych osiągnięć słuchaczy studiów podyplomowych i protokołów. W 

przypadku nieobecności na egzaminie lub niedostatecznej oceny z egzaminu 

uczestnikowi studiów przysługuje prawo zdawania egzaminu poprawkowego, a przy 

ponownej ocenie niedostatecznej prawo do egzaminu komisyjnego.”; 

19) §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez słuchacza określonej programem 

kształcenia liczby punktów ECTS i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Ponadto 

warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy końcowej (jeśli 

jej złożenie przewiduje program studiów) lub/i zdanie egzaminu końcowego (jeśli jego 

złożenie przewiduje program studiów) lub/i uzyskanie średniej ocen ze studiów co 

najmniej 3.0.”; 

20) w §13 skreśla się ust. 6; 

21) §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Wnioski w sprawie wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu mogą wnosić: 

-      Senat 
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- Rektor i prorektorzy”; 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.              

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                     REKTOR 

                                                                                               

                                                                  /-/  PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 

 

 

 

 

 

 

 


