
  Uchwała nr 48/2014                                        

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 września 2014 r. 

 

w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów „architektura i urbanistyka” na „architektura” 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 131) oraz 

stosując się do wykładni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażonej w piśmie 

znak DSW.ZNU.622.2.2014.BS.1 z dnia 12 sierpnia 2014 r., po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Senat uchwala, co następuje: 

 

Preambuła 

 

Zważywszy, że: 

I W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów 

weterynarii i architektury (Dz. U. Nr 207, poz. 1233), dalej: „Rozporządzenie”, wydanego 

na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, standardy kształcenia określone są obecnie dla kierunku pod nazwą 

architektura; 

II Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia przepisów dyrektywy 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L Nr 255, s. 22); 

III W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 

studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia 

studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do 

dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167), tytuł zawodowy: 

- inżynier architekt nadaje się absolwentom studiów pierwszego stopnia po uzyskaniu 

efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku 

architektura, 

- magister inżynier architekt nadaje się absolwentom studiów drugiego stopnia po 

uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku 

architektura; 

IV Opis efektów kształcenia dla kierunku architektura jest zgodny z opisem efektów 

kształcenia dla dotychczasowego kierunku architektura i urbanistyka studia stacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia określonych w Uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej 

nr 30/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla 

kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale 

Budownictwa i Inżynierii i Środowiska - przy uwzględnieniu Załącznika nr 2 do 

Rozporządzenia, przez co należy traktować te kierunki jako tożsame; 

V Niniejsza uchwała nie uchybia prawom i nie prowadzi do ograniczenia uprawnień 

studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku architektura i urbanistyka począwszy od 

roku akademickiego 2012/13 i ukończą studia pod zmienioną nazwą kierunku 

architektura. Zmiana nazwy kierunku nie spowoduje zmiany treści i efektów dotychczas 

prowadzonego kształcenia. 

http://bip.prz.edu.pl/gfx/bip/files/uchwaly_senatu/2012/uchwala_nr_30.pdf


VI Objęcie niniejszą uchwałą studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku architektura 

i urbanistyka począwszy od roku akademickiego 2012/13, ma na celu umożliwić tym 

osobom uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera architekta lub magistra inżyniera 

architekta i w konsekwencji zagwarantować swobodne świadczenie usług na podstawie 

uzyskanych kwalifikacji zawodowych na obszarze Unii Europejskiej. 

 

§ 1. 

W celu dostosowania nazwy kierunku studiów architektura i urbanistyka do realizowanych 

już treści kształcenia zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz. U. Nr 207, poz. 1233) oraz do 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) począwszy 

od roku akademickiego 2014/2015, dotychczasową nazwę kierunku studiów architektura  

i urbanistyka, prowadzonego przez Wydział w formie studiów stacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia, zastępuje się nazwą architektura. 

 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale Rady Wydziału występuje jako nazwa kierunku studiów architektura  

i urbanistyka, należy przez to rozumieć nazwę kierunku studiów architektura. 

 

§ 3. 

Rekrutacja na pierwszy rok studiów na kierunku architektura, studia stacjonarne pierwszego  

i drugiego stopnia, prowadzona będzie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 

32/2014 Senatu PRz z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji 

dla poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 dla 

kierunku architektura i urbanistyka, z późniejszymi zmianami. 

 

§ 4. 

Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku architektura i urbanistyka począwszy od roku 

akademickiego 2012/13, objęci są nowymi przepisami i ukończą studia na kierunku pod 

zmienioną nazwą, tj. architektura. 

 

§ 5. 

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. 

 

 


