
 

Uchwała nr 4/2014 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 30/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 

studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii  

Środowiska. 

 

Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, działając na podstawie art. 16 ust. 3 

ustawy z dnia 18 marca 2011 r. – o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwo wyższym, ustawy stopniach 

naukowych i tytule  naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz  

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84 poz. 455) oraz § 35 Statutu Politechniki Rzeszowskiej 

z 2012 r. i uchwały nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia  

19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej Krajowych Ram Kwalifikacji 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale nr 30/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 

2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia 

prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w załączniku nr 5 do  uchwały nr 30/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla 

kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Budownictwa  

i Inżynierii Środowiska: 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE otrzymują brzmienie: 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K001 

Jest odpowiedzialny za pracę własną i skutki podejmowanych decyzji; potrafi 

podporządkować się zasadom pracy w grupie w roli lidera i członka zespołu; jest 

odpowiedzialny za wspólnie realizowane zadania. 

T1A_K01, T1A_K03, 

K_K002 
Ma świadomość obszerności zagadnień inżynierii środowiska oraz rozwoju 

techniki i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. 
T1A_K01, 

K_K003 
Potrafi prawidłowo zdefiniować priorytety służące realizacji określonych, przez 

siebie lub innych, zadań oraz zadbać o terminowość ich wykonania. 
T1A_K04, 

K_K004 

Ma świadomość społecznej roli absolwenta Politechniki Rzeszowskiej; rozumie 

potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki 

masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących inżynierii środowiska oraz 

innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie 

informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały. 

T1A_K07, 

K_K005 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 

zawodu inżyniera inżynierii środowiska 
T1A_K05, 

K_K006 
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera inżynierii 

środowiska, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność 

za podejmowane decyzje. 

T1A_K02, 

K_K007 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy analizując problemy związane 

z inżynierią środowiska 
T1A_K06, 

  

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

R e k t o r  

 

 

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 
 


