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Załącznik C do Regulaminu Projektu 
 

Regulamin uczestnictwa w studiach stacjonarnych I stopnia 
 w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”  

umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. W ramach niniejszego regulaminu uregulowane zostały zasady uczestnictwa w module 
programów kształcenia. Stanowi on integralną część Regulaminu projektu pn.: 
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”, umowa 
nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2023 r. 

3. Celem realizacji modułu jest dostosowanie programów kształcenia do światowych 
trendów i wymagań regionalnego rynku pracy, odpowiadających potrzebom studentów, 
dostosowanych do potrzeb gospodarki. Politechnika Lubelska dąży do spełnienia 
zakładanych rezultatów poprzez modyfikację istniejących kierunków kształcenia. Założono 
uatrakcyjnienie programów kształcenia poprzez przygotowanie nowych materiałów 
dydaktycznych i wyposażenie laboratoriów w odpowiednie materiały oraz oprogramowanie 
(z uwzględnieniem najnowszych wymogów technologicznych). 

 
§2 

Zakres wsparcia 

Zadanie 1 Dostosowanie programu studiów inżynierskich na kierunku Informatyka do 
światowych trendów i wymagań regionalnego rynku pracy: 

 specjalności: Computer Engineering, Information Technology, Industrial Information 
Systems i Software Engineering na kierunku Informatyka I stopnia,  

 zakładana liczba studentów: 250 osób, 

 zakładana liczba absolwentów: 125 osób, 

 koordynator merytoryczny ds. kierunku Informatyka: dr Leszek Sałamacha. 

Zadanie 2 Dostosowanie programu studiów na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa 
(MIKR) do wymagań regionalnego rynku pracy: 

 zakładana liczba studentów: 60 osób, 
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 zakładana liczba absolwentów: 25 osób, 

 koordynator merytoryczny ds. kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa:  
dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL 

 
§3 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w module 

1. Wdrożenie i realizacja programów kształcenia objętych projektem odbywa się zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów oraz w zgodzie z wytycznymi do tworzenia programów kształcenia, 
w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim/praktycznym 
w Politechnice Lubelskiej. Wytyczne do tworzenia programów studiów w Politechnice 
Lubelskiej rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 określa: 

a) Uchwała nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15.12.2016 r., w sprawie 
zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów 
i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej. 

b) Uchwała nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie 
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej. 

c) Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19.12.2018 r. w sprawie 
zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego 
i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice Lubelskiej. 

2. Rekrutacja na poszczególne kierunki oraz realizacja procesu kształcenia odbywa się 
zgodnie z: 

a) Uchwałą Nr 19/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19.04.2018 r. w  sprawie 
uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Lubelskiej. 

3. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 określa:  

a) Uchwała nr 22/2018/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19.04.2018 r. i Nr 46/2018/VIII 
z dnia 19.12.2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych 
kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 
2019/2020 (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2). 

b) Uchwała Nr 35/2019/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25.06.2019 r. zmieniająca 
Uchwałę Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19.12.2018 r. w sprawie 
warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów 
prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020. 

c) Zarządzenie Nr R-14/2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie organizacji roku 
akademickiego 2019/2020. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące programów kształcenia są publikowane na stronach 
internetowych poszczególnych Wydziałów.  
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5. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Uczelni w aulach, salach, 
laboratoriach i pracowniach Politechniki Lubelskiej, odpowiednio wyposażonych 
w specjalistyczny sprzęt.  

6. Studenci studiujący na wskazanych w §2 – Zakres wsparcia – kierunkach i specjalnościach 
są zobowiązani złożyć wypełniony kwestionariusz – formularz danych osobowych 
uczestnika projektu (Załącznik nr 1c do Regulaminu uczestnictwa w studiach 
stacjonarnych I stopnia) oraz oświadczenie uczestnika projektu – RODO (Załącznik nr 2c 
do Regulaminu uczestnictwa w studiach stacjonarnych I stopnia) wraz z rozpoczęciem 
kształcenia na wybranym kierunku/specjalności.  

7. Studenci mają obowiązek dostarczyć do Biura Projektu: 

 w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie tj. po uzyskaniu dyplomu 
ukończenia studiów I stopnia na kierunku INF lub MIKR nabór 2019/2020, dane 
dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu oraz 
uzyskaniu kwalifikacji, 

 w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie tj. po uzyskaniu dyplomu 
ukończenia studiów I stopnia na kierunku INF lub MIKR nabór 2019/2020, danych 
dotyczących statusu na rynku pracy. 

8. Udział w organizowanym kształceniu w ramach projektu nie zwalnia zakwalifikowanych 
studentów z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta 
określonych w Regulaminie studiów Politechniki Lubelskiej. 
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