
 
 
 
   

      
Zarządzenie Nr R-47/2010 

     Rektora Politechniki Lubelskiej 
     z dnia 15 października 2010 r. 

 

 
zmieniające Zarządzenie Nr R-43/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian prowadzenia  
kierunku studiów „fizyka techniczna” 

 
 

 
Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Uchwały  
Nr 32/2010/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r.  
w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu dotyczącej zmian organizacyjnych  
w Wydziale Podstaw Techniki z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1.  

 
W Zarządzeniu Nr R-43/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  

30 września 2010 r. w sprawie zmian prowadzenia kierunku studiów „fizyka 
techniczna” po § 1 dodaje się § 1a i § 1b  w następującym brzmieniu: 
„§ 1a 
1.  Z dniem 1 października 2010 r. teczki akt osobowych studentów pierwszego roku 

studiów fizyka techniczna przekazane zostają w trybie przeniesienia na Wydział 
Inżynierii Środowiska.  

2.  Teczki akt osobowych studentów kolejnych lat studiów tj. II, III oraz IV roku, 
zawierające pełną dokumentację toku studiów zostaną przeniesione na Wydział 
Inżynierii Środowiska po zakończeniu wszystkich czynności związanych  
z zaliczeniem roku akademickiego 2009/2010. 

3. W okresie od dnia 1 do 29 października 2010 r. wszystkie zaświadczenia 
wystawiane studentom wymienionym w ust. 2, potwierdzające status studenta 
Politechniki Lubelskiej podpisuje Prorektor ds. Studenckich.” 

 

„ § 1b 
1. Zobowiązuję pracowników dziekanatu Wydziału Podstaw Techniki  

do uzupełnienia w terminie do dnia 29 października 2010 r. informacji  
w systemie HMS-dsys w zakresie dokumentacji toku studiów studentów 
kierunku fizyka techniczna celem przekazania teczek osobowych tych studentów 
na Wydział Inżynierii Środowiska. 



2. Zobowiązuję Dziekana Wydziału Podstaw Techniki do przygotowania  
w terminie do dnia 20 października 2010 r. list studentów uprawnionych  
do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej.”  

 
 

§ 2.  
 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-43/2010 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian prowadzenia kierunku 
studiów „fizyka techniczna” nie ulegają zmianom. 

 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 października 2010 r. 
 
 
 
 
                                                  R e k t o r 
 
 

        Prof. dr hab. inż. Marek Opielak    


