
Uchwała nr  15/2015 

Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie przyjęcia zmian w programie kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

inżynierskich kierunek Geoinformatyka  

§ 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 zaleceń formułowanych w trakcie opiniowania programu kształcenia przez 

Komisję Senacką ds. Kształcenia, uchwala zmiany w programie kształcenia dla studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich kierunek Geoinformatyka o profilu praktycznym 

przyjętym Uchwałą Rady Wydziału z dnia 6 lutego 2015 r. 

§ 2 

1. Zmienia się treść załącznika nr 1.d do uchwały nr 1/2015 Rady Wydziału Geodezji 

i Kartografii PW z dnia 6 lutego 2015 r. zawierającego plan studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia inżynierskich na kierunku geoinformatyka o profilu praktycznym, 

nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zmienia się treść załącznika nr 1.e do wyżej wymienionej uchwały zawierającego matrycę 

efektów kształcenia przedstawiającą zamierzone efekty kształcenia (efekty kierunkowe) dla 

programu i moduły kształcenia, w których osiągany jest dany efekt, nadając mu nowe 

brzmienie wynikające z zapisów ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Treść wyżej wymienionej uchwały oraz jej pozostałych załączników pozostaje bez zmian. 

§ 3 

1. Minimalny wymiar czasowy obowiązkowych praktyk studenckich wynosi 12 tygodni, 
co odpowiada około 480 godzinom nakładu pracy studenta i 15 punktom ECTS. 

2. Zasady i formę odbywania praktyk ustala właściwy i obowiązujący w tym zakresie 
regulamin obowiązkowych praktyk studenckich. 

3. Obowiązkowe praktyki studenckie powinny być zrealizowane przez studenta przed 

złożeniem pracy dyplomowej inżynierskiej.  

4. Zaleca się, aby zarówno tematyka jak i czas realizacji pracy dyplomowej były powiązane 

z obowiązkowymi praktykami studenckimi. 

§ 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 przyjęte w niniejszej uchwale obowiązują dla studiów rozpoczynających się od roku 

ak. 2015/2016 i w latach następnych. 
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