
Uchwała Nr 45/2019 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 26 września 2019r. 

 

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni                               

do dyscyplin naukowych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 

2019/2020 
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 214 ust. 1 ustawy z dnia                    

3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce              

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przyporządkowuje kierunki 

studiów prowadzonych w Uczelni do następujących dyscyplin naukowych dla cykli 

kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020: 

1) kierunek studiów pierwszego stopnia Administracja o profilu praktycznym do dyscyplin: 

nauki prawne (60%), nauki o polityce i administracji (40%), 

2) kierunek studiów pierwszego stopnia Budownictwo o profilu praktycznym do dyscyplin: 

inżynieria lądowa i transport (94%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (6%), 

3) kierunek studiów pierwszego stopnia Ekonomia o profilu praktycznym do dyscyplin: 

ekonomia i finanse (60%), nauki o zarządzaniu i jakości (40%), 

4) kierunek studiów pierwszego stopnia Informatyka o profilu praktycznym do dyscyplin: 

Informatyka techniczna i telekomunikacja (96%), Automatyka, elektronika                                

i elektrotechnika (4%), 

5) kierunek studiów pierwszego stopnia Inżynieria środowiska o profilu praktycznym do 

dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100%), 

6) kierunek studiów pierwszego stopnia Filologia o profilu praktycznym do dyscyplin: 

językoznawstwo (62%), literaturoznawstwo (38%), 

7) kierunek studiów pierwszego stopnia Filologia polska o profilu praktycznym do 

dyscyplin: literaturoznawstwo (72%), językoznawstwo (28%), 

8) kierunek studiów pierwszego stopnia Mechanika i budowa maszyn o profilu 

praktycznym do dyscyplin: inżynieria mechaniczna (94%), automatyka, elektronika                   

i elektrotechnika (6%), 

9) kierunek studiów pierwszego stopnia Pedagogika o profilu praktycznym do dyscypliny: 

pedagogika (100%), 

10) kierunek studiów drugiego stopnia Pedagogika o profilu praktycznym do dyscypliny: 

pedagogika (93%), psychologia (4%), nauki socjologiczne (2%), filozofia (1%), 

11) kierunek studiów pierwszego stopnia Pedagogika specjalna o profilu praktycznym do 

dyscypliny: pedagogika (88%), psychologia (5%), nauki socjologiczne (2%), 

językoznawstwo (4%), filozofia (1%). 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


