
  

 

 
 

Uchwała  nr 109/2016/2017 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 07 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie:  zmiany w planach studiów kierunku: Architektury i Urbanistyka                     

S1, S2 i N2 na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne 
 
 
Rada Wydziału uchwala zmiany w planie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (S1)                   
i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (S2 i N2) kierunku Architektura                
i Urbanistyka (wprowadzonych Uchwałą nr 15/2016/2017 Rady WBiA w dniu 28 września 
2016 r.), zgodnie z ustaleniami Rady Programowej kier. kier. AiU, Wz i PAWiO oraz Komisji 
Programowej kier. Architektura i Urbanistyka, w zgodzie ze stanem prawnym i procedurami 
obowiązującymi na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 
 

Intencją zmian jest ujednolicenie wymiaru zajęć z przedmiotów obieralnych: język obcy                   
i wychowanie fizyczne w obrębie wszystkich kierunków Wydziału Budownictwa                               
i Architektury oraz skoordynowanie ich z innymi wydziałami Naszej Uczelni. Dodatkowo,                  
za wiedzą i zgodą p. Dziekan, poszerzono ofertę edukacyjna o nowe przedmioty, a w trosce                    
o jakość kształcenia zwiększono liczbę godzin w przedmiotach istniejących. Liczba godzin 
dydaktycznych w nowych siatkach będzie wynosić ogółem 2 820 na S1 oraz 1 140 i 660 
odpowiednio na S2 i N2. 
 

§1 
 

Następujące zmiany wprowadzono na pierwszym stopniu studiów (S1): 
 

1. przedmiot wybieralny język obcy AS1-II/3-6A i AS1-II/3-6N zostaje umieszczony                         
na semestrach: 
– na 3. sem. w wymiarze 30 godz. ćw. audytoryjnych za 2 pkt ECTS; 
– na 4. sem. w wymiarze dz. ćw. audytoryjnych za 2 pkt ECTS; 
– na 5. sem. w wymiarze 60 godz. ćw. audytoryjnych za 3 pkt ECTS; 
 

2.   przedmiot wychowanie fizyczne AS1-VI/1-2 zostaje umieszczony na semestrach: 
– na 3. sem. w wymiarze 10 godz. ćw. audytoryjnych bez pkt ECTS; 
– na 4. sem. w wymiarze 30 godz. ćw. audytoryjnych bez pkt ECTS; 
 

3.   przedmioty dodatkowe pojawią się, lub zostają uzupełnione, jak następuje: 
– na 8. sem. w wymiarze 2 godz. wykładów bez pkt ECTS podstawy informacji 

naukowej ES1-VIII/1; 
– na 1. sem. w wymiarze 5 godz. wykładów bez pkt ECTS szkolenie adaptacyjne                 

ES1-I/2; 
– na 1. sem. w wymiarze 5 godz. wykładów bez pkt ECTS szkolenie BHP i p-poż.                  

ES1-I/3; 
 

4.   pojawią się nowe przedmioty kierunkowe poszerzające ofertę dydaktyczną: 
– na 7. sem. w wymiarze 15 godz. wykładu i 30 godz. ćw. proj. za 3 pkt ECTS 

projektowanie parametryczne CS1-VIII/x; 
– na 7. sem. w wymiarze 15 godz. wykładów i 30 godz. ćw. proj. za 2 pkt ECTS 

projektowanie zintegrowane CS1-VIII/y; 
– na 2. sem. w wymiarze 15 godz. wykładów za 1 pkt ECTS kompozycja urbanistyczna                         

CS1-XXIV/2 
– na 3. sem. w wymiarze 15 godz. wykładów za 1 pkt ECTS materiały kompozytowe 

CS1/XIX/3; 
– na 4. sem. w wymiarze 15 godz. wykładów za 1 pkt ECTS akustyka CS1/XX/4; 
 

5.   zostaje zwiększony wymiar ćwiczeń z następujących przedmiotów: 
– na 6. sem. z 15 na 30 godz. ćw. proj. za 1 pkt ECTS projektowanie wnętrz CS1-III/4; 

wykłady bez zmian; 



  

 

 
 
 

– na 2. sem. z 15 na  30 godz. ćw. wykładów za 2 pkt ECTS geometria wykreślna –                     
2 BS1-II/2; wykłady bez zmian; 

– na 6. sem. wprowadza się 30 godz. lab za 2 pkt ECTS historia architektury                            
i urbanistyki – 6 CS1-V/6; wykłady bez zmian; 

 

6. plener rysunkowy PS1-1/8 przenosi się na 2. sem. z obowiązkiem jego zaliczenia                              
w czasie trwania wakacji; 

 

7.   z przedmiotu ergonomia AS1-I/3 usuwa się treści dot. BHP; 
 

§2 

Na stopniu drugim studiów stacjonarnych (S2) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. przedmiot wybieralny język obcy AS2-I/1A i AS2-I/1N zostaje umieszczony na 2. sem.               
w wymiarze 30 godz. ćw. audytoryjnych za 3 pkt ECTS; 
 

2. przedmiot projektowanie krajobrazu BS2-VI/2 przechodzi na 1. sem. bez zmian 
jakościowych i ilościowych; 

 

3.    na 1. sem. zwiększa się z 45 na 60 godz. ćw. proj. za 2 pkt ECTS z przedmiotu 
projektowanie architektoniczne proekologiczne 2 BS2-V/1; wykłady bez zmian; 

 
§3 

Na stopniu drugim studiów niestacjonarnych (N2) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. przedmiot wybieralny język obcy N2-I/1-a i N2-I/1-b pozostaje na 1. sem. w wymiarze       
18 godz. ćw. audytoryjnych za 3 pkt ECTS; 

 

2. na 1. sem. zwiększa się z 27 na 36 godz. ćw. proj. za 3 pkt ECTS z przedmiotu 
projektowanie architektoniczne proekologiczne 2 BN2-IV/2; wykłady bez zmian; 

 
§4 

Na wszystkich stopniach i rodzajach studiów kierunku Architektura i Urbanistyka                           
w przedmiotach wybieralnych i w seminariach dyplomowych wprowadza się zmiany 
wynikające z nowej, katedralnej organizacji Wydziału Budownictwa i Architektury. 
Korekty w pkt-ch ECTS wg załączonych planów studiów (zał. 1.–3.). 

 
§5 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 października 2017 r. 
 
 
W załączeniu do Uchwały RW plany studiów kierunku: 
1. Architektura i Urbanistyka S1 
2. Architektura i Urbanistyka S2 
3. Architektura i Urbanistyka N2 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
DZIEKAN 

 
 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 
 

 
 
 
 

 


