
 

U C H W A Ł A    Nr  280 
 

 
Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 15 grudnia 2015 roku 

 
 

w sprawie: zmiany efektów kształcenia na kierunkach: „gospodarka przestrzenna” 
studia drugiego stopnia, „budownictwo” studia pierwszego i drugiego 
stopnia 

 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 
października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie studiów kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), Uchwały Nr 916 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 
roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na 
kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, ze zmianą wniesioną Uchwałą Nr 672  
Senatu z dnia 6 marca 2015 roku, w związku z § 12 ust. 4 Uchwały nr 634 z dnia 19 
grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów 
studiów, programów i planów studiów doktoranckich, planów i programów studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcających  stanowi się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmienia się efekty kształcenia na kierunkach: „gospodarka przestrzenna” studia 
drugiego stopnia, „budownictwo” studia pierwszego i drugiego stopnia dla cykli 
kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017. 
 

§ 2 
 

1. Efekty kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna na studiach drugiego 
stopnia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku budownictwo na studiach pierwszego stopnia 
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Efekty kształcenia dla kierunku budownictwo na studiach drugiego stopnia określa 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

1. Tracą moc niżej wymienione uchwały w zakresie objętym niniejszą uchwałą: 
 

1) Uchwała Nr 209 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku 
w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz studiów drugiego stopnia 3- 
semestralnych na kierunku „budownictwo”, 

2) Uchwała Nr 190 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku  
w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych 



 

studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia”  
i „gospodarka przestrzenna” w zakresie dotyczącym,  

3) Uchwała Nr 53 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie 
utworzenia nowej specjalności „zarządzanie przestrzenią” na studiach 
stacjonarnych oraz „zarządzanie i rozwój nieruchomości” na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia 3 –semestralnych na kierunku 
„gospodarka przestrzenna” oraz zatwierdzenia programu kształcenia tych 
specjalności,  

4) Uchwała Nr 53/2 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w 
sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów drugiego stopnia na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka 
przestrzenna”,  

5) Uchwała Nr 278 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2012 roku w 
sprawie zatwierdzenia programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów drugiego stopnia 3- i 4-semestralnych na kierunku „geodezja i 
kartografia”. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
Opinia wydziałowego organu samorządu studenckiego. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Dziekan 

 
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


