
Uchwała nr 42/2018-2019  

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 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 

 

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), art. 268 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1669) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) Senat uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Uchwala się wytyczne do zmiany programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych magisterskich. 

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

standardy kształcenia, określone w odrębnych przepisach. 

3. Termin wprowadzenia zmian do programów studiów wszystkich kierunków, poziomów i 

profili realizowanych w UP w Lublinie upływa w dniu 30 września 2019 r.  

 

 

§ 2 

 

1. Rada programowa przygotowuje program studiów określonego kierunku, poziomu i 

profilu zgodnie z wytycznymi do wprowadzania zmian do programów studiów 

określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Rada Wydziału zatwierdza program studiów zaopiniowany przez wydziałową radę 

samorządu studenckiego. 

3. Dziekan składa wniosek stanowiący program studiów określonego kierunku do rektora 

wraz z opinią, o której mowa w ust. 2 najpóźniej do 31 maja 2019 r.  

4. Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii od Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i 

Zarządzania Jakością Kształcenia przedstawia wniosek na Senacie. 

 

 

§ 3 

Dokumentacja programu studiów zawiera: 

1. Ogólną charakterystykę studiów obejmującą: 

1) nazwę kierunku studiów; 
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2) poziom; 

3) profil; 

4) formę studiów; 

5) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta; 

6) wskazanie dyscypliny naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, a 

w przypadku przyporządkowania do więcej niż jednej dyscypliny wskazanie 

dyscypliny wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów 

uczenia się. Należy określić procentowy udział efektów uczenia się przypisanych do 

wskazanych dyscyplin w łącznej liczbie efektów uczenia się. 

2. Opis sylwetki absolwenta, obejmujący opis ogólnych celów kształcenia, możliwości 

zatrudnienia (typowe miejsca pracy) oraz kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

studiów. 

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

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

4. Szczegółową charakterystykę programu studiów przygotowaną zgodnie z załącznikiem nr 

3 do niniejszej uchwały. 

5. Karty opisu zajęć (sylabus). 

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. Opis zasad i formy odbywania praktyk. 

 

§ 4 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                        Rektor 

 

                                                                /-/  Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

 

 

 

 

 


