Zarządzenie Nr 85/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2021 roku
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 roku
dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku: gospodarka przestrzenna –
studia I stopnia, studia stacjonarne
Na podstawie art. 53 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019
roku, w związku z Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 maja 2021 roku,

zarządzam, co następuje:
§1
Od roku akademickiego 2019/2020 zmienia się Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr
97/2019 w ten sposób, że:
1)

w opisie programu studiów:
- zmodyfikowano kod poziomu PRK z: P6S/P7S na: P6S,
- zmieniono zapis z język wykładowy z: polski/angielski na: polski,
- zmieniono błędnie wpisaną liczbę godzin zajęć z: 2379 na: 2619,
- dodano opis uzasadnienia utworzenia studiów,
zmieniony opis programu studiów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)

w opisie efektów uczenia się realizowanych przez program studiów:
- w opisie kompetencji społecznych usunięto powtarzający się wyraz „do”,
- dodano opis nad tabelą 2: „Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji
inżynierskich”,
- dodano opis skrótów na końcu załącznika,
zmieniony opis efektów uczenia się stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)

w planie studiów:
- dla semestru 4 w pozycji „godziny fakultatywne” w miejscu „ćwiczenia
audytoryjne” skorygowano sumę z: 15 na: 0,
- dla semestru 5 sumę godzin fakultatywnych skorygowano z: wymiar godzin zajęć
– 60; wykłady – 25; seminaria – 0; ćwiczenia audytoryjne – 15; ćwiczenia
specjalistyczne – 35 na: wymiar godzin zajęć – 60; wykłady – 25; seminaria – 0;
ćwiczenia audytoryjne – 15 (0); ćwiczenia specjalistyczne – 20 (35),
- dla semestru 7 skorygowano sumy godzin zgodnie z godzinami poszczególnych
przedmiotów na:
1

A

Łącznie
obowiązkowe
Łącznie
fakultatywne
RAZEM W
SEMESTRZE
(A+B)

B
C

4)

14

160

55

0

15

90

5

16

105

30

30

0

45

4

30

265

85

30

15

135

9

w sylabusach przedmiotów:
- Planowanie infrastruktury technicznej I (semestr IV) – koryguje się rozliczenia godzin
i wynikające z tego punkty ECTS w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim
udziałem prowadzącego z: 50 godz. i 1,8 ECTS na: 45 godz. i 1,8 ECTS; nazwę
przedmiotu zmieniono z: Planowanie infrastruktury technicznej na: Planowanie
infrastruktury technicznej I;
- Matematyka z elementami statystyki (semestr III) – koryguje się rozliczenia godzin
i wynikające z tego punkty ECTS w miejscu zajęć realizowanych z bezpośrednim
udziałem prowadzącego z: 40 godz. i 1,6 ECTS na: 65 godz. i 2,6 ECTS oraz praca
własna z: 60 godz. i 2,4 ECTS na: 35 godz. i 1,4 ECTS.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków, dnia 9 czerwca 2021 roku

Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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