
     
 

 
 

Uchwała Nr 36/2009/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 
 

w sprawie prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  
drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”  

łącznie przez Wydział Mechaniczny i Wydział Zarządzania 
 
 
 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, 
aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia  
(Dz. U. Nr 144, poz. 1048, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166,  
z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121,  
poz. 838, z późn. zm.) oraz w oparciu o § 23 ust. 2 pkt 15 Statutu Politechniki 
Lubelskiej Senat, przychylając się do wniosku Rady Wydziału Mechanicznego  
i wniosku Rady Wydziału Zarządzania, u c h w a l a, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 
 Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku 
„Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, utworzone mocą Uchwały Senatu 
Politechniki Lubelskiej Nr 2/2006/II z dnia 23 marca 2006 r. i prowadzone 
dotychczas przez Wydział Mechaniczny, począwszy od roku akademickiego 
2009/2010 prowadzone są łącznie przez Wydział Mechaniczny i Wydział 
Zarządzania. 
 
 
 
 
 
 



§ 2. 
 
 Rekrutacja na kierunek studiów „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” 
odbywa się według zasad określonych w Uchwale Nr 8/2008/III Senatu 
Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010.  

 

§ 3. 

 Szczegółowe zasady łącznego prowadzenia studiów, o których mowa  
w § 1 określa porozumienie zawarte w dniu 30 września 2009 r. pomiędzy 
Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Zarządzania. 
 

 

§ 4. 
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2009 r. 
 
  
 
  
                                                                                   Przewodniczący  

      Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
   R e k t o r  

                                                                        Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
 
 


