
Uchwała nr  17/2018 

Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW 

z dnia 13 grudnia 2018 roku 

 
w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek 

gospodarka przestrzenna w związku z realizacją zadania 5 w ramach Projektu NERW PW.  

 

§ 1 

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii, działając na podstawie § 58 ust. 2 pkt 2 Statutu PW, 

z uwzględnieniem uchwały Senatu PW nr 366/XLVII/2011 z dnia 26 października 2011 r. 

(z późn. zm.) oraz w związku z realizacją zadania 5 w ramach Projektu NERW PW, uchwala 

zmiany w obowiązującym programie kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

kierunek gospodarka przestrzenna. 

§ 2 

1. Zmienia się treść załączników o numerach 1a i 1b do uchwały nr 12/2013 Rady Wydziału 

Geodezji i Kartografii PW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w programie kształcenia 

dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Gospodarka Przestrzenna z 

uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3/2015 Rady Wydziału Geodezji i 

Kartografii z dnia 12.03.2015r. w sprawie zmiany programów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia i 

Gospodarka Przestrzenna w związku z uchwałą Senatu PW nr 210/XLVIII/2014 z dnia 22 

października 2014 r., zawierających plany studiów dla poszczególnych specjalności, nadając 

im nowe brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, odpowiednio: 

1) Załącznik nr 1a do niniejszej uchwały zawiera zaktualizowany plan studiów dla 

specjalności Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią. 

2) Załącznik nr 1b do niniejszej uchwały zawiera zaktualizowany plan studiów dla 

specjalności Urbanistyka w planowaniu Przestrzennym. 

2. Treść wyżej wymienionej uchwały pozostaje bez zmian. 

 

§ 3 

1. Zmienia się treść załączników o numerach 2a i 2b do uchwały nr 12/2013 Rady Wydziału 

Geodezji i Kartografii PW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w programie kształcenia 

dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek Gospodarka Przestrzenna z 

uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3/2015 Rady Wydziału Geodezji i 

Kartografii z dnia 12.03.2015r. w sprawie zmiany programów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Geodezja i Kartografia i 

Gospodarka Przestrzenna w związku z uchwałą Senatu PW nr 210/XLVIII/2014 z dnia 22 

października 2014 r., zawierających matryce efektów kształcenia przedstawiające zamierzone 

efekty kształcenia (efekty kierunkowe) dla programu i moduły kształcenia (przedmioty), w 

których osiągany jest dany efekt, dla poszczególnych specjalności, nadając im nowe 

brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, odpowiednio. 

1) Załącznik nr 2a do niniejszej uchwały zawiera matrycę efektów kształcenia dla 

specjalności Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią. 

2) Załącznik nr 2b do niniejszej uchwały zawiera matrycę efektów kształcenia dla 

specjalności Urbanistyka w planowaniu Przestrzennym. 

2. Treść wyżej wymienionej uchwały pozostaje bez zmian. 

 

 

 



 

§ 4 

Dziekan może dokonywać zmian w obrębie bloków przedmiotów obieralnych na podstawie 

aktualnej na dany rok akademicki oferty zgłoszonej przez jednostki organizacyjne Wydziału, 

przy zapewnieniu możliwości osiągania zamierzonych efektów kształcenia.  

§ 5 

Zmiany w programie kształcenia przyjęte w niniejszej uchwale obowiązują dla studiów 

rozpoczynających się od roku akad. 2018/2019 i w latach następnych. 

 

 

 

 

 
Sekretarz Rady Wydziału 

 

 

mgr inż. Katarzyna Szulczewska 

Dziekan 

 

 

prof. dr hab. Alina Maciejewska 

 


