
 
Uchwała nr 157/2017/2018 

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
 
w sprawie:  zmian w Uchwale nr 129 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie 
uchwalenia nowych wydziałowych efektów kształcenia na kierunku Architektura 
i urbanistyka na studiach I stopnia (profil ogólnoakademicki, w obszarze 
kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych                           
i dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka) 

 
 

§ 1.  
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie wprowadza zamiany do Uchwały nr 129/2017/2018 Rady 
WBiA z dnia 14 marca 2018 w sprawie uchwalenia nowych efektów kształcenia na kierunku 
Architektura i urbanistyka na studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się od                          
1 października 2018 r.  
 

§ 2.  
W załączniku nr 1 do Uchwały nr 127/2017/2018, dotyczącym efektów wiedzy, w wierszu 1 
w kolumnie 4 zamiast kodu KRK A_1A_W25 wprowadza się kod KRK AU_1A_W25. 
 

§ 3.  
W załączniku nr 2 do Uchwały nr 127/2017/2018, dotyczącym efektów umiejętności,                        
w wierszu 1 w kolumnie 4 zamiast kodu KRK A_1A_U30 wprowadza się kod KRK 
AU_1A_U29. 
 

§ 4.  
Pozostałe treści zawarte w Uchwale Rady WBiA nr 1279/2017/2018 z dnia 14 marca 2018                   
i w załącznikach 1 i 2 pozostają bez zmian. Załączniki 1 i 2 w ostatecznym brzmieniu dołącza 
się do niniejszej uchwały. 
 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
DZIEKAN 

 
 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 



  

 

 
Załącznik 1 

Efekty wiedzy 
Kod PRK 
 i kategoria wg PRK 

Opis efektów 
obszarów 
kształcenia 

Opis efektu kształcenia wg 
charakterystyki PRK (2016) 

Kod KRK Opis efektu 
kształcenia 

P6S_WK_TA1
1 
Kontekst 
/uwarunkowania, 
skutki 

Zna i rozumie: 
ogólne zasady 
tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej 
przedsiębiorczości 

Zna i rozumie  
-fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji 
- podstawowe ekonomiczne, 
prawne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działań 
związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym podstawowe 
pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej 
i prawa autorskiego 

AU_1A_W25 

zna system 
kształcenia na uczelni 
wyższej, zasady jej 
funkcjonowania i 
zwyczaje 
akademickie 

 
Załącznik 2 

Efekty umiejętności 
Kod PRK  
i kategoria wg PRK 

Opis efektów 
obszarów 
kształcenia 

Opis- efektu kształcenia wg 
charakterystyki PRK (2016) Kod KRK 

WBiA 
Opis- efektu 
wydziałowego 

P6S_UK 
Komunikowanie się / 
odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie 
wiedzy w środowisku 
naukowym i 
posługiwanie się 
językiem obcym 

 Potrafi:  
– komunikować się z użyciem 
specjalistycznej terminologii  
– brać udział w debacie 
przedstawiać i oceniać różne 
opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich  
–posługiwać się językiem obcym 
na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

AU_1A_U29 

postępuje (studiuje, 
pracuje i projektuje) 
w zgodzie z zasadami 
etyki, BHP, ochrony 
p-poż., 
obowiązującego 
prawa i normami 
społecznymi, w tym 
również zwyczajami 
akademickimi P6S_UO 

Organizacja 
pracy/planowanie i 
praca zespołowa 

 Potrafi planować i organizować 
pracę indywidualną oraz w 
zespole 

 


