
 

 

 
 

 

 

 
Uchwała Nr 38/2014/VII 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 2 października 2014 r. 

 
 

zmieniająca Uchwałę Nr 30/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej  
z dnia 26 kwietnia  2013 r.  w sprawie zmiany nazwy kierunku 

studiów ,,architektura i urbanistyka” na ,,architektura” 
 
 
 Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  
(Dz. U. Nr 243, poz. 1445), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia  
dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz. U. Nr 207, poz. 1233) 
oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów 
ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz 
wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) Senat  u c h w a l a, 
co następuje: 
 

§ 1. 

 W Uchwale Nr 30/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia  
26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów architektura  
i urbanistyka na architektura wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

,,W celu dostosowania nazwy kierunku studiów architektura i urbanistyka 
do obowiązujących przepisów prawa, począwszy od roku akademickiego 
2012/2013, dotychczasową nazwę kierunku studiów architektura  
i urbanistyka, prowadzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury 
Politechniki Lubelskiej, w formie studiów stacjonarnych pierwszego  
i drugiego stopnia, zastępuje się nazwą architektura.”. 
 



2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
,,Studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2012/2013 
otrzymują dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunku 
architektura.”. 

 
§ 2. 

 Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają 
zmianom.  
 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 
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Senatu Politechniki Lubelskiej 

 
 

R e k t o r 
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

 
 

 

 


