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Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 9 maja 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie: 
nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia od roku 
akademickiego 2017/2018. 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016 poz. 1842 z późn. zmn), § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu 
Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 
r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), § 4-6 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września  2011 roku  
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 
(tekst jedn.: Dz.U.2015 roku, poz. 172) oraz w związku z uchwałą Nr 53 Senatu UWM  
w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad 
podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów 
wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów  
i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, działając zgodnie  
z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 21/2017,  
z dnia 17 marca 2017 r., Rada Wydziału postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Uczestnik studiów doktoranckich Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  
i Budownictwa realizuje następujące grupy przedmiotów: 

a. Zajęcia z kształcenia ogólnego, 
b. Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne przygotowujące doktoranta do 

wykonania zawodu nauczyciela akademickiego, 
c. Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do pracy 

o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, 
d. Zajęcia z zakresu dziedziny i dyscypliny naukowej, 
e. Praktyki zawodowe. 

f. Szkolenia 

2. Wyszczególnienie przedmiotów w wyżej wymienionych grupach, liczby godzin 
i punktów ECTS oraz status przedmiotu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Rada Wydziału zatwierdza plan studiów dla stacjonarnych studiów doktoranckich 
dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia obowiązujący  
od roku akademickiego 2017/2018, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 



2. Przedmioty kształcenia wraz z przypisanymi do nich zakładanymi efektami kształcenia  
z uwzględnieniem efektów w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencjami 
społecznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

3. Program stacjonarnych studiów doktoranckich zawierający założenia ogólne oraz 
moduły kształcenia, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Dopuszczalne formy weryfikacji efektów kształcenia, stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Tok stacjonarnych studiów doktoranckich jest realizowany zgodnie z Wydziałowym 
Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia – Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 11 lutego 
2014. 

§ 4 

Traci moc Uchwała nr 343 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu i programu stacjonarnych studiów 
doktoranckich w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia od 
roku akademickiego 2016/2017. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

DZIEKAN 

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM 

 


