
 
 

 
 

Uchwała Nr 137/2022 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

 

zmieniająca Uchwałę Senatu Nr XXXV/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku  

w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów  

na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich  

prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

 

 

Na podstawie § 23 pkt 43 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 Senat uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1  

W załączniku do Uchwały Senatu Nr XXXV/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia 

wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów na studiach I i II stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, 

zmienionej Uchwałą Nr 92/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 czerwca 

2021 roku oraz Uchwałą Nr 131/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

15 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

1. Projekt programu studiów przygotowuje wydziałowy zespół ds. programów studiów 

i przedkłada do wstępnej akceptacji Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki na 

spotkaniu organizowanym przez Dziekana wydziału nie później niż do 10 grudnia roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, w którym rozpoczyna się cykl 

kształcenia objęty danym programem studiów. Wydziałowy zespół ds. programów 

studiów, ustalając program studiów bierze pod uwagę przepisy określone w § 1, niniejsze 

wytyczne oraz wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów, analizę 

zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, opinie 

interesariuszy, dobre praktyki oraz doświadczenia i wzorce międzynarodowe. 

2. Wydziałowy zespół ds. programów studiów przedkłada Dziekanowi Wydziału projekt 

programu studiów wraz ze wstępną opinią Prorektora, opinią Rady ds. Kształcenia oraz 

opinią Samorządu Studenckiego. 

3. Prorektor przedkłada Senatowi do ustalenia program studiów nie później niż na 8 miesięcy 

przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym rozpoczyna się cykl kształcenia 

objęty danym programem studiów.”; 

 

2) Załącznik Nr 3 - tabela efektów uczenia się kierunkowych/standardowych w odniesieniu do 

form realizacji i weryfikacji modułów, stanowiący załącznik do załącznika do Uchwały 

Senatu Nr XXXV/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wytycznych 

dotyczących projektowania i ustalania programów studiów na studiach I i II stopnia oraz 

jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

 

 



 
 

 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

         Prof. dr hab. Wojciech Załuska  

 


