
 
 
 
 

 
 
 

Zarządzenie Nr R-89/2013 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 
 
 

zmieniające Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów  

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
 

Na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572), zgodnie z §§ 103-106 
Statutu Politechniki Lubelskiej oraz § 17 Uchwały Nr 46/2012/VIII Senatu 
Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej,  
z późn. zm.  z a r z ą d z a m, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

W Zarządzeniu Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,Szczegółowe zasady tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków 
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytyczne dla rad wydziałów 
w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia  
w Politechnice Lubelskiej określa odrębna uchwała Senatu Politechniki 
Lubelskiej”.  

2) § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,Zasady tworzenia, prowadzenia oraz znoszenia studiów trzeciego 
stopnia (doktoranckich) w Politechnice Lubelskiej określa odrębna 
uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej”. 

3) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,Zasady tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych 
oraz kursów dokształcających oraz wytyczne dla rad wydziałów w 
zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w 
Politechnice Lubelskiej określa odrębna uchwała Senatu Politechniki 
Lubelskiej”. 



4) § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest opracowywana, gromadzona  
i aktualizowana na bieżąco, zgodnie z wytycznymi dla rad wydziałów  
w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia, 
zawartymi w odrębnych przepisach”. 

5) § 11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,Zakres dokumentacji studiów podyplomowych, w tym przebiegu 
studiów, określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej”. 

6) w Załączniku nr 2 do Zarządzenia – „Procedura i wzór kwestionariusza 
oceny zajęć przez studentów” pkt 23 otrzymuje następujące brzmienie: 
,,Kierownik studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń 
ma obowiązek przeprowadzić ankietę z każdego modułu/przedmiotu  
w każdej edycji”. 

 
§ 2. 

 
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-34/2013 Rektora Politechniki 

Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pozostają bez 
zmian. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

           R e k t o r 
 
 

                       Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 
 
 
 

 
 


