
Uchwała Nr 27/2013 
Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 26 września 2013r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 

studiów w Instytucie Politechnicznym 
 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012r., poz. 572) i § 19 pkt 8 Statutu Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 22 marca 2012r. uchwala się, co 
następuje: 

§ 1 
Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu: 

1) skreśla w pkt I.1.7. dokumentacji podstawowej programu kształcenia dla  
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo, 
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2012 Senatu PWSZ w Elblągu               
z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunków studiów w Instytucie Politechnicznym, następujące dyscypliny 
naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: „architektura                             
i urbanistyka”; 

2) skreśla w pkt I.1.7. dokumentacji podstawowej programu kształcenia dla  
niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo, 
stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 14/2012 Senatu PWSZ w Elblągu               
z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunków studiów w Instytucie Politechnicznym, następujące dyscypliny 
naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: „architektura                             
i urbanistyka”; 

3) skreśla w pkt I.1.7. dokumentacji podstawowej programu kształcenia dla  
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i budowa 
maszyn, stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały nr 14/2012 Senatu PWSZ               
w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia 
dla kierunków studiów w Instytucie Politechnicznym, następujące dyscypliny 
naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: „inŜynieria materiałowa, 
inŜynieria produkcji, automatyka i robotyka, elektronika”; 

4) uchwala następujące brzmienie pkt I.1.7. dokumentacji podstawowej programu 
kształcenia dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona 
środowiska, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały nr 14/2012 Senatu PWSZ  
w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia 
dla kierunków studiów w Instytucie Politechnicznym: „Dziedzina nauk 
biologicznych z dyscyplinami: biologia, ekologia, ochrona środowiska. Istnieje 
równieŜ powiązanie z: dziedziną nauk technicznych z dyscypliną inŜynieria 
środowiska; dziedziną nauk chemicznych z dyscypliną chemia.” 

 
 



§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 
w Elblągu 

 
                prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 

 


