
 

Uchwała nr 170/2018/2019  

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  

w Szczecinie  

z dnia 24 kwietnia 2019 r.  
 

 

 

w sprawie: zmiany przypisania efektu kształcenia odnoszącego się do „rozumienia 

potrzeby uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji społecznych do 

efektów umiejętności na kierunku Inżynieria Środowiska  

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 listopada 

2018 r. poz. 2218 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji Rada Wydziału Budownictwa i 

Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala: 

 

 

§ 1. 

Na studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się od 1 października 2019 r., następującą 

zmianę w wydziałowych efektach uczenia na kierunku Inżynieria Środowiska 

(wprowadzonych Uchwałami Rady WBiA nr 98/2016/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.):  

 

1. na studiach S1 stopnia I dotychczasowy efekt kompetencji społecznych B_1A_K01 

otrzymuje następujące brzmienie (załącznik 11): 

Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób  

2. na studiach stacjonarnych S1 stopnia I wprowadza się nowy efekt umiejętności 

B_1A_U242, który otrzymuje następujące brzmienie (załącznik 1): 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

 

§ 2. 

Na studiach drugiego stopnia (S2 i N2) rozpoczynających się od 1 października 2019 r., 

następującą zmianę w wydziałowych efektach uczenia na kierunku Inżynieria Środowiska 

(wprowadzonych Uchwałami Rady WBiA nr 100/2016/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.), 

polegającą na wprowadzeniu nowego efektu umiejętności B_2A_U26, który otrzymuje 

następujące brzmienie (załącznik 23, 34 ): 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

DZIEKAN 

 

 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 

 

 

                                                 
1 zmiana wprowadzona uchwałą nr     /2018/2019 Rady WBiA z dnia 05 czerwca 2019 r. 
2 zmiana wprowadzona uchwałą nr ……/2018/2019 Rady WBiA z dnia 05 czerwca 2019 r. 
3 zmiana wprowadzona uchwałą nr     /2018/2019 Rady WBiA z dnia 05 czerwca 2019 r. 
4 zmiana wprowadzona uchwałą nr       /2018/2019 Rady WBiA z dnia 05 czerwca  2019 r. 


