
  

 

 
 

Uchwała  nr 110/2016/2017 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

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

 
w sprawie:  zmiany w planie studiów kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz                

i Otoczenia stopnia pierwszego na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne 
 
 
Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala zmiany w planie studiów pierwszego stopnia (S1)              
(wprowadzonych Uchwałą nr 109/2015/2016 Rady WBiA w dniu 25 maja 2016 r.), zgodnie       
z ustaleniami Komisji Programowej kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz                               
i Otoczenia, podjętymi na posiedzeniu   w dniu 12 maja 2017r. w zgodzie ze stanem prawnym 
i procedurami obowiązującymi na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym                 
w Szczecinie. 
 

Intencją zmian jest ujednolicenie wymiaru zajęć z przedmiotu obieralnego język obcy                        
i wychowanie fizyczne w obrębie wszystkich kierunków Wydziału Budownictwa                                
i Architektury oraz skoordynowanie ich z innymi wydziałami Naszej Uczelni. 
 

§1 
 

Zmiany dotyczą 45 godzin ćwiczeniowych z przedmiotu wychowanie fizyczne i język obcy: 
 

Sem. 3 
1. Dodanie 15 godz. do przedmiotu „Technologie modelowania przestrzennego” 

(laboratoria) za lektorat języka obcego plus dodanie 2 pkt. ECTS 
2. Dodanie 15 godz.  odzyskanych z w-f do przedmiotu „Wieloaspektowe projektowanie 

architektury wnętrz 1” (zajęcia projektowe), plus dodanie 1 pkt ECTS, obecnie suma 
pkt. 5 ECTS 

3. Lektorat języka obcego 30 godz. 2 pkt. ECTS. 
 

Sem. 4 
1. Dodanie 15 godz. do przedmiotu „Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 

2” (zajęcia projektowe) – godz. odzyskane za lektorat języka obcego w sem. 4                     
plus dodanie 2 pkt. ECTS, obecnie suma punktów 6 ECTS 

2. Lektorat języka obcego 60 godz. 2 pkt ECTS. 
 

Sem. 5 
1. Lektorat języka obcego 60 godz. 3 pkt. ECTS 
2. „Wieloaspektowe projektowanie architektury wnętrz 2” (zajęcia projektowe)                      

plus dodanie 1 pkt. ECTS, obecnie suma punktów 5 ECTS 
 

§2 
 

Pozostałe przedmioty, godziny dydaktyczne i punkty ECTS - bez zmian. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 października 2017 r. 
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