Uchwała nr 33/2014/2015
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 1 lipca 2015 r.
skorygowanych planów na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia
na kierunku architektura i urbanistyka
o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych,
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka
na podstawie Uchwały Senatu ZUT w Szczecinie nr 36 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie:

§ 1.
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie uchwala w planach
na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku architektura i urbanistyka
rozpoczynających się od roku akademickiego 2015/2016 wprowadzenie obowiązkowych
przedmiotów z zakresu:
1. Ochrony własności intelektualnej tworzących blok obieralny składający się z dwóch
przedmiotów: Ochrony własności przemysłowej i Ochrony własności intelektualnej (prawa
autorskiego), realizowanych w wymiarze 15W, którym przypisuje się 1 ECTS,
2. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze 15W, którym przypisuje się 1 ECTS
3. Humanistyczno-społecznego tworzących dwa bloki obieralne, każdy składający się z trzech
przedmiotów: Przedmioty humanistyczno-społeczne (w skrócie nazwanych PHS)
i Wybrane zagadnienia kultury (w skrócie nazwanych WZK), w łącznym wymiarze 45W
na studiach stacjonarnych i 27W na studiach niestacjonarnych, którym przypisuje się
łącznie 3 punkty ECTS
4. Zarządzania, prawa i ekonomii łącznie w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin zajęć
dydaktycznych na studiach stacjonarnych i 18 godzin zajęć dydaktycznych na studiach
niestacjonarnych, którym przypisuje się co najmniej 2 punkty ECTS.
§ 2.
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie uchwala wprowadzenie dla
studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia kierunku architektura i urbanistyka
obowiązkowych zajęć dotyczących „szkolenia bibliotecznego” z wykorzystaniem techniki
internetowej, kończących się wpisem do dokumentacji przebiegu studiów.
§ 3.
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie uchwala wprowadzenie dla
studentów pierwszego i drugiego stopnia kierunku architektura i urbanistyka obowiązkowych
zajęć dotyczących „podstaw informacji naukowej”, prowadzonych przez pracowników
Biblioteki Głównej ZUT w ramach dwóch godzin seminarium dyplomowego i kończących się
wpisem do dokumentacji przebiegu studiów.
§ 4.
Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują
od 1 października 2015 r.

§ 5.
Skorygowane plany na wszystkich studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku
architektura i urbanistyka znajdują się w załączniku 1 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Lista przedmiotów proponowanych przez Radę Wydziału Budownictwa i Architektury
w ramach przedmiotów z zakresu: ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny
pracy, przedmiotów humanistyczno-społecznych, a także przedmiotów dotyczących prawa,
zarządzania i ekonomii na kierunku architektura i urbanistyka znajduje się z załączniku 2
do niniejszej uchwały.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D Z I E K A N
Wydziału Budownictwa i Architektury

dr hab. inż. Maria Kaszyńska
profesor nadzwyczajny

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady WBiA z dnia 1 lipca 2015 r.

Zmiany wprowadzone w planach wszystkich rodzajów studiów pierwszego
i drugiego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka
ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ (SIATCE) KIER. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA S1
1.

przedmiot analiza formy architektonicznej (CS1-I/2) – na sem. 2. zmniejszono liczbę
godzin z 45 do 30

2.

przedmiot sztuki plastyczne i techniki warsztatowe (CS1-XV/1-5) – w sem. 5. zmniejszono
liczbę godzin z 45 do 30

3.

usunięto przedmiot etyka zawodu architekta – z sem. 7. zniknęło 15 godz.

4.

wprowadzono blok obieralny WZK: historia sztuki, kultury i wzornictwa (AS1-VII/1H);
muzyka (AS1-VII/1M); teatr (AS1-VII/1T) – na zasadach wspólnych dla całego Wydziału
BiA – na sem. 1. dodano 15 godz.

5.

wprowadzono blok obieralny PHS: etyka w biznesie (AS1-VI/1EB); socjologia gospodarki
(AS1-VI/1SG); wybrane zagadnienia etyki i filozofii (AS1-VI/1EF) – na zasadach
wspólnych dla całego Wydziału BiA – na sem. 1. dodano 15 godz.

6.

wprowadzono blok obieralny OCHRONA WŁASNOŚCI: ochrona własności
przemysłowej (AS1-IX/1-a); ochrona własności intelektualnej (AS1-IX/1-b);– na zasadach
wspólnych dla całego Wydziału BiA – na sem. 1. dodano 15 godz.

7.

na podstawie przedmiotu projektowanie architektoniczne podstawowe stworzono bloki
obieralne na sem. 3. (CS1-XIII/3A, CS1-XIII/3B), na sem. 4. (CS1-XIII/4A, CS1-XIII/4B)
oraz na semestrach 5. i 6. (CS1-XIII/56A, CS1-XIII/56B) – bez zmian w bilansie godz.

8.

na podstawie przedmiotu projektowanie urbanistyczne stworzono bloki obieralne na sem.
4. (CS1-XIV/4A, CS1-XIV/4B), na sem. 5. (CS1-XIV/5A, CS1-XIV/5B), na sem. 6. (CS1XIV/6A, CS1-XIV/6B) oraz na sem. 7. (CS1-XIV/7A, CS1-XIV/7B) – bez zmian w
bilansie godz.

do zmian dostosowano punktację ECTS; całkowita liczba zajęć na pierwszym stopniu kier.
AiU wzrosła o 15 godz. dydaktycznych, z 2.655 do 2.670
ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ (SIATCE) KIER. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA S2
1.

zlikwidowano przedmiot ochrona własności intelektualnej/bhp – w sem. 3. ubyło 15 godz.

2.

blok obieralny przedmiotu seminarium dyplomowe (AS2-VI/3a, AS2-VI/3b AS2-VI/3c
AS2-VI/3d) – na sem. 3. zmniejszono liczbę godz. z 30 do 15

3.

blok obieralny przedmiotów proj. arch. rewaloryzacja/wnętrza (CS2-II/1), proj. arch.
specjalistyczne (CS2-III/1), proj. arch. użyteczności publicznej (CS2-IV/1) proj. arch.urbanistyczne (CS2-V/1) – na sem. 1. zmniejszono liczbę godz. z 75 do 60

4.

blok obieralny przedmiotów proj. arch. rewaloryzacja/wnętrza (CS2-II/2), proj. arch.
specjalistyczne (CS2-III/2), proj. arch. użyteczności publicznej (CS2-IV/2) proj. arch.urbanistyczne (CS2-V/2) – na sem. 2. zmniejszono liczbę godz. z 60 do 45

5.

wprowadzono blok obieralny WZK: historia sztuki, kultury i wzornictwa (AS2-V/3c);
muzyka (AS2-V/3a); teatr (AS2-V/3b) – na zasadach wspólnych dla całego Wydziału BiA
– na sem. 3. dodano 15 godz.

6.

wprowadzono blok obieralny PHS: etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczej
(AS2-IV/3a); Filozofia zrównoważonego rozwoju w bud. i arch. (AS2-IV/3b); historia
sztuki (AS2-IV/3c) – na zasadach wspólnych dla całego Wydziału BiA – na sem. 3. dodano
30 godz.

7.

wprowadzono blok obieralny OCHRONA WŁASNOŚCI: ochrona własności
przemysłowej (AS2-II/2a); ochrona własności intelektualnej (AS2-II/2b);– na zasadach
wspólnych dla całego Wydziału BiA – na sem. 2. dodano 15 godz.

do zmian dostosowano punktację ECTS; całkowita liczba godz. dydaktycznych bez zmian –
1.080
ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ (SIATCE) KIER. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA N2
1.

zlikwidowano przedmiot ochrona własności intelektualnej/bhp – w sem. 1. ubyło 9 godz.

2.

blok obieralny przedmiotu seminarium dyplomowe (AN2-II/3A, AN2-II/3B AN2-II/3C
AN2-II/3D) – na sem. 4. zmniejszono liczbę godz. z 18 do 9

3.

blok obieralny przedmiotów proj. arch. rewaloryzacja/wnętrza (CN2-II/2), proj. arch.
specjalistyczne (CN2-III/2), proj. arch. użyteczności publicznej (CN2-IV/2) proj. arch.urbanistyczne (CN2-V/2) – na sem. 2. zmniejszono liczbę godz. z 45 do 36

4.

blok obieralny przedmiotów proj. arch. rewaloryzacja/wnętrza (CN2-II/3), proj. arch.
specjalistyczne (CN2-III/3), proj. arch. użyteczności publicznej (CN2-IV/3) proj. arch.urbanistyczne (CN2-V/3) – na sem. 3. zmniejszono liczbę godz. z 36 do 27

5.

wprowadzono blok obieralny WZK: historia sztuki, kultury i wzornictwa (AN2-VI/4-c);
muzyka (AN2-VI/4-a); teatr (AN2-VI/4-b) – na zasadach wspólnych dla całego Wydziału
BiA – na sem. 4. dodano 9 godz.

6.

wprowadzono blok obieralny PHS: etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczej
(AN2-IV/4-a); Filozofia zrównoważonego rozwoju w bud. i arch. (AN2-IV/4-b); historia
sztuki (AN2-IV/4-c) – na zasadach wspólnych dla całego Wydziału BiA – na sem. 3.
dodano 18 godz.

7.

wprowadzono blok obieralny OCHRONA WŁASNOŚCI: ochrona własności
przemysłowej (AN2-III/4a); ochrona własności intelektualnej (AN2-III/4b);– na zasadach
wspólnych dla całego Wydziału BiA – na sem. 4. dodano 9 godz.

do zmian dostosowano punktację ECTS; całkowita liczba godz. dydaktycznych bez zmian –
660.

