Uchwała nr 114/2015/2016

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie:

zmiany w programie studiów kier. Architektura i Urbanistyka
pierwszego stopnia (S1) na nowy rok akademicki 2016/2017 i kolejne

Rada Wydziału uchwala zmiany w programie studiów pierwszego stopnia (S1) na kier.
Architektura i Urbanistyka (wprowadzonych Uchwałą nr 33/2014/2015 Rady WBiA w dniu
1 lipca 2015 r.), zgodnie z ustaleniami Rady Programowej kier. Architektura i Urbanistyka
podjętymi na posiedzeniu w dn. 25 maja 2016 r. w zgodzie ze stanem prawnym i
procedurami obowiązującymi na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w
Szczecinie.
Intencją zmian jest ujednolicenie zajęć z przedmiotu obieralnego język obcy w obrębie
wszystkich kierunków Wydziału Budownictwa i Architektury oraz skoordynowanie ich z
innymi wydziałami Naszej Uczelni.
§ 1.
Przedmiot wybieralny CS1-36A/CS1-36N język obcy angielski/niemiecki:
– na sem. 3. zwiększa się ilość godzin z 30 na 60, a ilość pkt. ECTS z 2,0 na 3,0;
– na sem. 4. zwiększa się ilość godzin z 30 na 60, a ilość pkt. ECTS z 2,0 na 3,0;
– na sem. 5. pozostawia się ilość godzin 60, a ilość pkt. ECTS zwiększamy z 3,0 na 4,0;
– na sem. 6. likwidujemy 60 godzin i 3,0 pkt. ECTS;
W sumie, poza alokacją, ogólna ilość godzin dydaktycznych i pkt-ów ECTS z przedmiotu
język obcy nie ulegają zmianie.
§ 2.
Poza tym bez zmiany liczby godzin dydaktycznych:
– na sem. 3. przedmiot CS1-XI/3 podstawy projektowania urbanistycznego traci 1,0 pkt.
ECTS (z 6,0 na 5,0 pkt. ECTS);
– na sem. 4. przedmioty wybieralne: CS1-XIV/4A projektowanie urbanistyczne-4A i CS1XIV/4B projektowanie urbanistyczne-4B tracą po 1,0 pkt. ECTS (z 5,0 na 4,0 pkt.
ECTS);
– na sem. 5. przedmioty wybieralne: CS1-XIV/5A projektowanie urbanistyczne-5A i CS1XIV/5B projektowanie urbanistyczne-5B tracą po 1,0 pkt. ECTS (z 5,0 na 4,0 pkt.
ECTS);
– na sem. 6. przedmioty wybieralne: CS1-XIV/6A projektowanie urbanistyczne-6A i CS1XIV/6B projektowanie urbanistyczne-6B uzyskują po 3,0 pkt. ECTS (z 4,0 na 7,0 pkt.
ECTS);.
§ 3.
Pozostałe przedmioty, godziny dydaktyczne i pkt-y ECTS bez zmian.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
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