
  

 

Uchwała Nr 58/2014 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 20 listopada 2014 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia 

dla studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz ogłoszenia tekstu jednolitego. 

 

  

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.), oraz  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, uchwały nr 47/2014 Senatu 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 

zmiany nazwy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska i uchwały 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”, Senat 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 

18 października 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego 

stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) użyte w uchwale, w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Wydział Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska” zastępuje się użytym w różnej liczbie i przypadku wyrazami 

„Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury”. 

2) w załączniku do uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla 

studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Budownictwa 

i Inżynierii Środowiska, rubryka: 

a) „Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia – nauki techniczne 

oraz nauki przyrodnicze” otrzymuje brzmienie: 

„Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia – nauki techniczne 

(66%) oraz nauki przyrodnicze (34%), dyscyplina wiodąca inżynieria środowiska, 

dyscypliny uzupełniające: geologia, ochrona środowiska, ochrona i kształtowanie 

środowiska ”. 

§ 2. 

Ustala się tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą 

uchwałą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 



  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

R e k t o r 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 


