
 

Uchwała nr 56/2015 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 34/2012 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 

Chemicznym. 

 

 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 

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 34/2012 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 Chemicznym wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. W załączniku  nr 1 w tabeli „Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje 

z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia” rubryka „Umiejscowienie kierunku 

w obszarze (obszarach) kształcenia” otrzymuje brzmienie: 

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

dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina wiodąca: biotechnologia, dyscyplina 

uzupełniająca: inżynieria chemiczna”. 

2. W załączniku  nr 2 w tabeli „Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje 

z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia” rubryka „Umiejscowienie kierunku 

w obszarze (obszarach) kształcenia” otrzymuje brzmienie: 

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

dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina wiodąca: biotechnologia, dyscyplina 

uzupełniająca: inżynieria chemiczna”. 

3. W załączniku  nr 3 w tabeli „Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje 

z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia” rubryka „Umiejscowienie kierunku 

w obszarze (obszarach) kształcenia” otrzymuje brzmienie: 

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

dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina wiodąca: inżynieria chemiczna, dyscypliny 

uzupełniające: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja 

maszyn”. 

4. W załączniku  nr 4 w tabeli „Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje 

z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia” rubryka „Umiejscowienie kierunku 

w obszarze (obszarach) kształcenia” otrzymuje brzmienie: 

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

dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina wiodąca: technologia chemiczna,  dyscyplina 

uzupełniająca inżynieria chemiczna”. 



5. W załączniku  nr 5 w tabeli „Efekty kształcenia dla kierunku studiów i ich relacje 

z efektami kształcenia dla obszaru kształcenia” rubryka „Umiejscowienie kierunku 

w obszarze (obszarach) kształcenia” otrzymuje brzmienie: 

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

dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina wiodąca: technologia chemiczna,  dyscyplina 

uzupełniająca inżynieria chemiczna”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


