Uchwała nr 76/2016-2017
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na
kierunku turystyka i rekreacja o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze
nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (55%), nauk społecznych (31%), nauk
medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej (14%)
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164
poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co
następuje:

§1
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie tworzy się studia pierwszego stopnia
na kierunku turystyka i rekreacja.
2. Studia na kierunku turystyka i rekreacja mieszczą się w obszarach:
1) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych,
w dyscyplinie naukowej: ochrona i kształtowanie środowiska, technologia żywności
i żywienia (55%);
2) nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki
o poznaniu i komunikacji społecznej, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie
naukowej: ekonomia, nauki o zarządzaniu (31%);
3) nauk medycznych, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk o kulturze
fizycznej (14%).
§2
1. Studia na kierunku turystyka i rekreacja zwane dalej studiami prowadzić będzie Wydział
Agrobioinżynierii.
2. Studia realizowane będą jako studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
3. Opis efektów kształcenia na studiach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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§3
1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
2. Liczba zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
wynosi 1900 godzin dydaktycznych.
3. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjat.
§4
1. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.
2. Liczba zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach niestacjonarnych pierwszego
stopnia wynosi 1140 godzin dydaktycznych.
3. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjat.
§5
Kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie się w roku akademickim
2017/2018.
§6
1. Wykonanie uchwały powierza się dziekanowi Wydziału Agrobioinżynierii.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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