
 
 

ZARZĄDZENIE 
 

Nr  102/2013 
 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 
z dnia 6 listopada 2013 r. 

 
w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących prowadzenia                   

studiów podyplomowych i kursów dokształcających  
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz w związku z § 15 ust. 1 Uchwały z dnia 25 września 
2013 r. Nr XXIII 10.12/13  w sprawie studiów podyplomowych i kursów, 

 
zarządzam: 

§ 1 
Wprowadza się n/w wzory druków, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia,  

dotyczące organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających: 

1) wniosek o utworzenie studiów podyplomowych – załącznik nr 1; 
2) wniosek o likwidację studiów podyplomowych – załącznik nr 2; 
3) wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych – załącznik nr 3; 
4) programu studiów podyplomowych – załącznik nr 4; 
5) wykaz modułów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia studiów 

podyplomowych – załącznik nr 5; 
6) planowana obsada zajęć studiów podyplomowych – załącznik nr 6; 
7) powołanie kierownika studiów podyplomowych – załącznik nr 7; 
8) protokół z postępowania kwalifikacyjnego na studia podyplomowe – załącznik nr 8; 
9) protokół zaliczeniowy z przedmiotu studiów podyplomowych – załącznik nr 9; 
10) protokół z egzaminu końcowego studiów podyplomowych – załącznik nr 10; 



11) informacja końcowa z przebiegu danej edycji studiów podyplomowych – załącznik           
nr 11; 

12) wniosek o utworzenie kursu dokształcającego – załącznik nr 12; 
13) wniosek o likwidację kursu dokształcającego – załącznik nr 13; 
14) wniosek o uruchomienie kolejnej edycji kursu dokształcającego – załącznik nr 14; 
15) program kursu dokształcającego – załącznik nr 15; 
16) wykaz modułów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia kursu 

dokształcającego – załącznik nr 16; 
17) planowana obsada zajęć kursu dokształcającego – załącznik nr 17; 
18) powołanie kierownika kursu dokształcającego – załącznik nr 18; 
19) protokół z postępowania kwalifikacyjnego kursu dokształcającego – załącznik nr 19; 
20) protokół zaliczeniowy z przedmiotu kursu dokształcającego – załącznik nr 20; 
21) protokół egzaminu końcowego kursu dokształcającego – załącznik nr 21; 
22) informacja końcowa z przebiegu danej edycji kursu dokształcającego – załącznik nr 22. 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                     R E K T O R 
                                                                                   
 
 
                                                                               dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. 


