
 

Uchwała  nr 147/2018/2019 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 
 
 

w sprawie:  zmiany przypisania efektu uczenia się, odnoszącego się do rozumienia potrzeby 
„uczenia się przez całe życie” z efektów kompetencji do efektów umiejętności na 
kierunkach: Architektura i Urbanistyka oraz Projektowanie Architektury Wnętrz i 
Otoczenia 

 

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 obu stopni rozpoczynających się od 1 października 2019 r. następującą zmianę w 
wydziałowych efektach uczenia się na kier. Architektura i Urbanistyka (wprowadzonych 
Uchwałami Rady WBiA nr 129/2017/2018 z dn. 14 marca 2018 r. i nr 169/2017/2018 z dn. 23 
maja 2018 r.): 

1. na kier. AiU S1 z kategorii kompetencji usunięto efekt: "rozumie potrzebę permanentnej nauki 
i potrafi ją organizować"; 
jego treści przeniesiono do efektu AU_1A_U25 z kategorii umiejętności, który brzmi teraz: 
„ma umiejętność samokształcenia się, potrafi korzystać z różnego rodzaju informacji technicznej, 
baz danych, Internetu; rozumie potrzebę permanentnej nauki i potrafi ją organizować”. 

2. na kier. AiU S2 i N2 z kategorii kompetencji usunięto efekt: "rozumie potrzebę permanentnej 
nauki i potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników"; 
jego treści przeniesiono do efektu AU_2A_U17 z kategorii umiejętności, który brzmi teraz: 
„ma umiejętność samokształcenia się, w swoich opracowaniach wykorzystuje informacje 
techniczną, różnego rodzaju bazy danych, Internet itd., rozumie potrzebę permanentnej nauki i 
potrafi zorganizować proces uczenia się i motywuje do niego współpracowników”; 

3. na kier. AiU w jęz. ang. S2 z kategorii kompetencji usunięto efekt: "understands the need of 
life-long learning, is able to organise the process of learning and motivates his/her co-worker to 
learn"; 
jego treści przeniesiono do efektu AU_2A_U17 z kategorii umiejętności, który brzmi teraz: 
„has the abilly to learn; uses technical information, variours types of data bases, Internet etc. in 
his/her work; understands the need of life-long learning, is able to organise the process of 
learning and motivates his/her co-worker to learn”; 

 

§2 

Na studiach obu stopni rozpoczynających się od 1 października 2019 r. następującą zmianę w 
wydziałowych efektach uczenia się na kier. Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia 
(wprowadzonych Uchwałami Rady WBiA nr 104/2016/2017 z dn. 7 czerwca 2017 r. i nr 
37B/2018/2019 z dn. 30 listopada 2018 r.): 



1. na kier. PAWiO S1 w kategorii umiejętności utworzono nowy efekt PAWiO_1A_U32 w 
brzmieniu: "rozumie potrzebę permanentnej nauki"; 

2. na kier. PAWiO S2 w kategorii umiejętności utworzono nowy efekt PAWiO_2A_U20 w 
brzmieniu: "rozumie potrzebę permanentnej nauki". 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

D Z I E K A N 

 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska prof. ZUT 
 


