
 

Uchwała Nr 36/2009 
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 21 maja 2009 r. 
 
w sprawie uchwalenia planów studiów i programów nauczania dla kierunku Ochrona 

środowiska specjalność InŜynieria ekologiczna            
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia                 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 
 

1. Uchwala się korektę planu studiów dla kierunku Ochrona środowiska specjalność 
InŜynieria ekologiczna, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Uchwala się korektę planów studiów dla kierunku Ochrona środowiska specjalność 
InŜynieria ekologiczna: 
1) dla studentów rekrutowanych w roku 2007                                        – załącznik nr 2 
2) dla studentów rekrutowanych w roku 2008                                        – załącznik nr 3 

 
§ 2 

 
Uchwala się programy nauczania dla następujących przedmiotów na kierunku Ochrona 
środowiska specjalność InŜynieria ekologiczna: 
 
1. przedmioty podstawowe:  

1) Fizyka I, II             – załączniki nr 4 i 5 
  
2. przedmioty kierunkowe:  

1) Ochrona przyrody                                                                                         – załącznik nr 6 
2) Ekologia – załącznik nr 7 
3) Prawodawstwo i ekonomia ochrony środowiska I – załącznik nr 8 
4) Technologie stosowane w ochronie środowiska III – załącznik nr 9 
5) Ekotoksykologia – załącznik nr 10 
6) ZagroŜenia cywilizacyjne i zrównowaŜony rozwój I, II – załączniki nr 11 i 12 
7) Techniki odnowy środowiska – załącznik nr 13 
8) Geograficzne systemy informacji (GIS) – załącznik nr 14 
9) Elektrotechnika – załącznik nr 15 
10) Niekonwencjonalne systemy konwersji energii – załącznik nr 16 

  
3. przedmioty obieralne:  

1) Gospodarka osadami ściekowymi – załącznik nr 17 
2) Podstawy geotechniki i fundamentowania – załącznik nr 18 
3) Podstawy budownictwa – załącznik nr 19 
4) Ogrzewnictwo – załącznik nr 20 
5) Wodociągi i kanalizacja – załącznik nr 21 
6) Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków – załącznik nr 22 
7) Sieci i instalacje wewnętrzne – załącznik nr 23 
8) Wentylacja i klimatyzacja – załącznik nr 24 
9) Biologiczna ocena wód  – załącznik nr 25 
10) Renaturyzacja rzek – załącznik nr 26 
11) Ochrona przeciwpowodziowa – załącznik nr 27 



 

12) Melioracja – załącznik nr 28 
13) Ochrona i gospodarowanie zasobami torfowiskowymi – załącznik nr 29 

 
§ 3 

 
Traci moc załącznik do uchwały Senatu Nr 22/2007 z dnia 13 września 2007r.                   
w części dotyczącej planu studiów dla kierunku Ochrona środowiska specjalność 
InŜynieria ekologiczna. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 
2009r. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor PWSZ 

w Elblągu 
 
 

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 
 
 


