
Uchwała nr 13/2019-2020  

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 z dnia 29 listopada 2019 r.  

 

w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania i doskonalenia programów studiów 

wyższych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  

 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm), 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (DZ. U. z 2018 r. poz. 2218) oraz Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala co następuje:  

§ 1 

 

1. Uchwala się wytyczne dotyczące przygotowania i doskonalenia programów studiów 

wyższych w UP w Lublinie. 

2. W programie studiów dla kierunku weterynaria uwzględnia się w pełnym zakresie 

standardy kształcenia, określone w odrębnych przepisach. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o programie studiów, należy przez to rozumieć opis 

efektów uczenia się dla określonego kierunku, poziomu i profilu wraz z opisem procesu 

prowadzącego do ich uzyskania oraz liczbę punktów ECTS przypisaną do zajęć 

dydaktycznych.  

§ 3 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania i doskonalenia programów studiów 

pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz sporządzania ich 

dokumentacji  

 

1. Opis efektów uczenia się dla kierunku, poziomu i profilu uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 z późn. zm.) oraz 

charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2218): 

1) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku studiów 

pierwszego stopnia; 
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2)  dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku studiów 

drugiego stopnia. 

2. Opis efektów uczenia się zawiera efekty uczenia się w zakresie znajomości języka 

obcego. 

3. Opis efektów uczenia się dla studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera lub magistra inżyniera uwzględnia pełny zakres efektów uczenia się dla 

studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 

4. Przy konstruowaniu programu studiów należy zagwarantować, aby:  

1) zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Uczelni, posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową 

realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i 

doświadczenie; 

2) zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów dla 

kierunku o profilu praktycznym były prowadzone: 

a) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, 

b) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 

3) w ramach programu studiów o profilu: 

a)  praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych było przez 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy, 

b)  ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych było przez 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy. 

4) program studiów o profilu ogólnoakademickim – obejmował zajęcia związane z 

prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do 

których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% 

liczby punktów ECTS i uwzględniał udział studentów w zajęciach przygotowujących 

do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności; 

5) program studiów o profilu praktycznym – obejmował zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS; 

6) program studiów umożliwiał studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganych do 

uzyskania efektów uczenia się, za wyjątkiem kierunku weterynaria dla którego 

wymagania określa standard kształcenia. 

7) w programie studiów stacjonarnych co najmniej połowa punktów ECTS objętych 

programem studiów była uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i  studentów. 

§4 

1. Liczba semestrów oraz minimalna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania efektów 

uczenia się określonych w programie studiów wynosi: 

 

1) dla studiów 6 semestralnych pierwszego stopnia (licencjackich) – 180 ECTS; 

2) dla studiów 7 semestralnych pierwszego stopnia (inżynierskich) – 210 ECTS; 
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3) dla studiów 3 semestralnych drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) – 90 ECTS; 

4) dla studiów 4 semestralnych drugiego stopnia (po studiach licencjackich) – 120 ECTS; 

5) dla studiów 5,5 letnich jednolitych magisterskich – 360 ECTS. 

 

2. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne, przy takiej 

samej liczbie punktów ECTS jak na studiach stacjonarnych. 

§5 

1. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania 

efektów uczenia się. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta 

obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną 

z tymi zajęciami. 

2. Punkty ECTS należy przypisać za: 

1) zaliczenie zajęć, w tym praktyk przewidzianych w programie studiów. Warunkiem 

przyznania punktów jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania 

efektów uczenia się potwierdzonych zaliczeniem zajęć; 

2) złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku studiów pierwszego stopnia 

licencjackich - 4 ECTS; 

3) przygotowanie projektu inżynierskiego i złożenie egzaminu dyplomowego w 

przypadku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) – 6-8 ECTS; 

4) przygotowanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu dyplomowego w przypadku 

studiów drugiego stopnia -  15 ECTS. 

3. W przypadku tworzenia studiów pierwszego stopnia program studiów nie przewiduje 

przygotowania pisemnej pracy dyplomowej. 

§6 

1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych stanowi 60% ogólnej 

liczby godzin zajęć dydaktycznych obowiązujących na studiach stacjonarnych.  

 

2. W przypadku studiów niestacjonarnych liczba zjazdów w semestrze powinna być tak 

określona aby liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadających na jeden dzień zajęć nie 

przekraczała 10. 

 

3. W przypadku zajęć realizowanych w formie ćwiczeń co najmniej 1/3 wymiaru 

godzinowego stanowią ćwiczenia audytoryjne. 

 

 

4. Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia i jednolitych magisterskich wynosi 60. Zajęciom z wychowania fizycznego nie 

przypisuje się punktów ECTS. Zajęcia realizowane są na pierwszym i drugim semestrze 

studiów w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w każdym semestrze. 

 

5. W programach studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej należy 

uwzględnić konieczność osiągnięcia przez studenta efektów uczenia się w zakresie 

umiejętności komunikowania się w języku obcym w obrębie dyscyplin naukowych, 

właściwych dla danego kierunku studiów zgodnych z wymaganiami Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ): 



4/8 
 

1) efekty uczenia się w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2 

ESOKJ – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2) efekty uczenia się w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2+ 

ESOKJ – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. 

 

6. Nauka języka obcego kończącego się egzaminem trwa co najmniej: 

1) 3 semestry - na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia,  

2) 4 semestry -  na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia,  

3) 4 semestry - na studiach jednolitych magisterskich. 

 

7. Nauka języka obcego na studiach drugiego stopnia trwa co najmniej 1 semestr.  

 

8. Weryfikacja efektów uczenia się w formie egzaminu ze znajomości języka obcego na 

poziomie B2 powinna odbywać się po czwartym semestrze studiów. W przypadku, gdy 

liczba godzin lub semestrów zajęć z języka obcego jest większa, egzamin ze znajomości 

języka obcego należy umieścić także w planie studiów po czwartym semestrze. W 

przypadku kontynuacji zajęć z języka obcego przez więcej niż trzy semestry na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia tematyka zajęć powinna rozwijać umiejętności 

specjalistycznego języka obcego związanego z danym kierunkiem studiów. 

 

9. W przypadku studiów drugiego stopnia należy uwzględnić specjalistyczny język obcy 

związany z kierunkiem studiów. 

§7 

 

1. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych z języka obcego i punktów ECTS, które 

student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia musi uzyskać wynosi: 105 godzin, 8 

punktów ECTS i przedstawia się następująco: 

1) semestr studiów 2 – 30 godzin, 2 ECTS; 

2) semestr studiów 3 – 30 godzin, 2 ECTS; 

3) semestr studiów 4 – 45 godzin, 4 ECTS; EGZAMIN. 

 

2. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych z języka obcego i punktów ECTS, które 

student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich musi uzyskać 

wynosi: 120 godzin, 8 punktów ECTS i przedstawia się następująco: 

1) semestr studiów 1 – 30 godzin, 2 ECTS; 

2) semestr studiów 2 – 30 godzin, 2 ECTS; 

3) semestr studiów 3 – 30 godzin, 2 ECTS; 

4) semestr studiów 4 – 30 godzin, 2 ECTS; EGZAMIN. 

 

3. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych z języka obcego i punktów ECTS, które 

student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia musi uzyskać wynosi: 

15 godzin i 1 punkt ECTS. Zajęcia należy realizować w pierwszym semestrze studiów.  

 

4. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych z języka obcego i punktów ECTS, które 

student studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia musi uzyskać wynosi: 63 godziny, 8 

punktów ECTS i przedstawia się następująco: 

1) semestr studiów 1 – 18 godzin, 2 ECTS; 
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2) semestr studiów 2 – 15 godzin, 2 ECTS; 

3) semestr studiów 3 – 15 godzin, 2 ECTS; 

4) semestr studiów 4 – 15 godzin, 2 ECTS; EGZAMIN. 

 

§ 8 

 

1. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych i punktów ECTS, które student studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia lub stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych 

magisterskich musi uzyskać w ramach wymienionych zajęć wynosi: 

1) zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne – 75 godz.- 5 ECTS; 

2) technologie informacyjne – 30 godz. – 2 ECTS, ćwiczenia laboratoryjne; 

3) bhp z ergonomią – 10 godz.  – 1 ECTS; 

4) metodyka wyszukiwania informacji naukowych w ramach I semestru seminarium 

dyplomowego – 2 godz.; 

5) seminarium dyplomowe: licencjackie/inżynierskie (2 semestry) -  45 godz. – 3 ECTS.  

 

2. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych i punktów ECTS, które student studiów 

niestacjonarnych pierwszego stopnia musi uzyskać w ramach wymienionych zajęć wynosi: 

1) zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne – 45 godz.- 5 ECTS; 

2) technologie informacyjne – 18 godz. – 2 ECTS, ćwiczenia laboratoryjne; 

3) bhp z ergonomią – 6 godz.  – 1 ECTS; 

4) metodyka wyszukiwania informacji naukowych w ramach I semestru seminarium 

dyplomowego – 2 godz.; 

5) seminarium dyplomowe (2 semestry) -  27 godz. – 3 ECTS.  

 

3. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych i punktów ECTS, które student studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia musi uzyskać w ramach wymienionych zajęć wynosi: 

 

1) zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne – 75 godz.- 5 ECTS; 

2) seminarium dyplomowe (2 semestry) – 45 godz. 3 ECTS. 

 

4. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych i punktów ECTS, które student studiów 

niestacjonarnych drugiego stopnia musi uzyskać w ramach wymienionych zajęć wynosi: 

1) zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne – 45 godz.- 5 ECTS; 

2) seminarium dyplomowe (2 semestry) – 27 godz. 3 ECTS. 

§ 9 

1. Program studiów określa szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk zawodowych, a 

w szczególności: 
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1) wskazuje cel praktyk, 

2) wskazuje efekty uczenia się właściwe dla praktyki, 

3) wskazuje metody sprawdzania i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 

w wyniku odbycia praktyki, 

4) przyporządkowuje praktykom punkty ECTS, 

5) przewiduje odpowiedni wymiar praktyk w zakładach pracy, których zakres działalności 

odpowiada obszarom aktywności zawodowej typowym dla absolwenta danego kierunku 

studiów o określonym poziomie i profilu.  

 

2. Wymiar praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym wynosi co 

najmniej: 

1) 6 miesięcy - na studiach pierwszego stopnia, co stanowi 24 tygodnie i odpowiada co 

najmniej 32 punktom ECTS; 

2) 3 miesiące – na studiach drugiego stopnia, co stanowi 12 tygodni i odpowiada co 

najmniej 16 punktom ECTS. 

3. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym można 

realizować jako praktyka semestralna albo w częściach według następującego porządku: 

 

a) studia licencjackie – jednorazowo w semestrze 5 (zamiast zajęć dydaktycznych cały 

semestr praktyk zawodowych) albo w przerwie wakacyjnej po semestrze 2 i 4; 

b) studia inżynierskie – jednorazowo w semestrze 6 (zamiast zajęć dydaktycznych cały 

semestr praktyk zawodowych) albo w przerwie wakacyjnej po semestrze 4 i 6; 

c) na zasadach określonych przez radę programową, biorąc pod uwagę organizację roku 

akademickiego. 

 

4. Minimalny wymiar praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu 

ogólnoakademickim dla studiów pierwszego stopnia wyrażony w tygodniach wynosi: 

 

1) dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – 3 tygodnie – 3-5 ECTS; 

2) dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) – 4 tygodnie – 4-6 ECTS. 

 

§ 10 

Dokumentacja programu studiów 

Dokumentacja programu studiów dla kierunku, poziomu i profilu zawiera: 

1. Ogólną charakterystykę kierunku studiów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów przygotowany zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2a, 2b, 2c do niniejszej uchwały. 

3. Charakterystykę programu studiów i warunki realizacji programu studiów obejmującą: 

 

1) szczegółową charakterystykę programu studiów i warunki realizacji programu studiów 

stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) wykaz zajęć związanych z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów uwzględniający 

udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności 
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naukowej lub udział w tej działalności w przypadku profilu ogólnoakademickiego lub 

wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w przypadku profilu 

praktycznego (nazwa zajęć, forma, liczba godzin, liczba punktów ECTS). 

3) udokumentowanie dla studiów stacjonarnych, że co najmniej połowa punktów ECTS 

objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób realizujących zajęcia i studentów.  

4) udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym 

przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów 

ECTS, a dla kierunku weterynaria zgodnie ze standardem kształcenia. 

5) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i procesu kształcenia, 

w tym:  

a) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych do 

prowadzenia zajęć wraz z informacją o kompetencjach, dorobku naukowym, 

dydaktycznym, wykazem publikacji lub opisem doświadczenia zawodowego w 

zakresie programu studiów. W przypadku innych osób – informacje 

potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na 

prawidłową realizację zajęć. 

b) informację na temat infrastruktury (opis laboratoriów, pracowni itp.). 

c) informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów 

bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy.  

6) plan studiów określający czas trwania studiów, rozkład zajęć w poszczególnych 

semestrach wraz z przypisaniem liczby punktów ECTS, podstawowe formy 

prowadzenia zajęć i ich wymiar w semestrze, liczba punktów ECTS wymagana do 

zaliczenia semestru z zaznaczeniem zajęć podlegających wyborowi przez studenta. 

7) karty opisu zajęć (sylabus) – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

8) opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości 

kształcenia (współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, pracodawcami, planowane 

działania na rzecz monitorowania i doskonalenia programu studiów; należy dołączyć 

opinie interesariuszy zewnętrznych).  

9) oświadczenie dziekana, że Uczelnia nie prowadzi kształcenia na kierunkach, których 

programy studiów określają takie same efekty uczenia się przyporządkowane do tej 

samej dyscypliny.  

§11 

Procedura składania wniosków o ustalenie programu studiów i tworzenie nowego 

kierunku studiów 

1. Dokumentację projektu programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu 

zgodnie z wytycznymi tworzy Rada Programowa. 

2. Jeżeli kierunek studiów będzie/jest prowadzony w języku obcym całość dokumentacji 

tego kierunku sporządza się w języku polskim oraz w danym języku obcym. 

3. W proces projektowania programu studiów powinni być włączeni interesariusze 

zewnętrzni, w tym przedstawiciele pracodawców.  

4. Dziekan przedkłada Rektorowi projekt programu studiów dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu po zaopiniowaniu przez kolegium wydziałowe i wydziałową radę 

samorządu studentów. Dokumentację należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. 

5. Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu po uzyskaniu pozytywnej opinii Uczelnianej Komisji ds. 

Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia. 
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6. Rektor w drodze zarządzenia tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu.  

7. Programy studiów publikowane są w BIP na stronie UP w Lublinie w terminie 14 dni od 

daty ich przyjęcia. 

§ 12 

1. Plany studiów są przedkładane do akceptacji prorektora ds. studenckich i dydaktyki. 

2. Plany studiów i opisy zajęć (sylabusy) udostępniane są na stronie internetowej jednostki 

prowadzącej studia. 

§ 13 

Doskonalenie programu studiów 

1. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. 

2. W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z 

potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu, o których mowa w 

art. 352 ust 1. ustawy 

3. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia.  

4. W trakcie cyklu kształcenia można dokonywać zmian: 

1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć 

uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z 

działalnością zawodową, 

2) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską 

Komisję Akredytacyjną 

3) koniecznych do dostosowania programu studiów do zmian w przepisach 

powszechnie obowiązujących. 

5. Zmiany w programach studiów wymagają zatwierdzenia przez Senat. 

6. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane 

w BIP na stronie Uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego 

dotyczą. 

§ 14 

1. Traci moc uchwała nr 23/2016-2017 Senatu UP w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w 

sprawie wytycznych dla rad wydziałów UP w Lublinie dotyczących tworzenia i 

doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i jednolitych 

magisterskich. 

2. Przepisy wydane na podstawie §18 uchwały, o której mowa w ust. 1 tracą moc.  

3. Traci moc uchwała nr 42/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie wprowadzania zmian do programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych magisterskich w UP w Lublinie rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2019/2020. 

4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się prorektorowi ds. studenckich i 

dydaktyki. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                            PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 

                                                                                         REKTOR 

 
 

                                                                    /-/PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 


