
  
 

 
 

 
Uchwała  nr 5/2014/2015 

Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie 
z dnia 5 listopada 2014 r. 

 
 
w sprawie:  wprowadzenia uzupełnienia opisu profilu, obszaru wiedzy, dziedziny nauki 

i dyscypliny naukowej na studiach doktoranckich w odpowiednich 
uchwałach RW WBiA ZUT w Szczecinie 

 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
oraz na podstawie §1. Rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, wprowadza się w 
uchwałach: 22/2013/2013, 23/2013/2014 i 25/2013/2014, uzupełnienia dotyczące opisu profilu, 
obszaru wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych. Wyżej wymienione uchwały 
otrzymują następujące brzmienie:  

 
§ 1.  

 

Uchwała nr 22/2013/2014 Rady WBiA ZUTw Szczecinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
uruchomienia studiów doktoranckich na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz 
Budownictwo, otrzymuje brzmienie:  
1. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury występuje z wnioskiem do JM Rektora 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o utworzenie w 
roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Budownictwa i Architektury stacjonarnych 
czteroletnich studiów doktoranckich, o profilu ogólnoakademickim, w obszarze 
kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, w 
dyscyplinach naukowych architektura i urbanistyka oraz budownictwo. 

2. Absolwenci stacjonarnych studiów doktoranckich kierunku Architektura i Urbanistyka 
po obronie rozprawy doktorskiej uzyskają stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. 

3. Absolwenci stacjonarnych studiów doktoranckich kierunku Budownictwo po obronie 
rozprawy doktorskiej uzyskają stopień naukowy doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie naukowej budownictwo. 

 
§ 2.  

 

Uchwała nr 23/2013/2014 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
efektów kształcenia, planów i programu kształcenia na studiach doktoranckich, otrzymuje 
brzmienie:  
1. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie uchwala efekty kształcenia stacjonarnych studiów 
doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Architektury, o profilu 
ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie 
nauk technicznych, w dyscyplinach naukowych architektura i urbanistyka oraz 
budownictwo. 

2. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie uchwala plany i programy stacjonarnych studiów 
doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Architektury, o profilu 
ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzinie 
nauk technicznych, w dyscyplinach naukowych architektura i urbanistyka oraz 
budownictwo. 

 



  
 

 
 
 
3. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia 
doktoranckie o profilu ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk 
technicznych, dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach naukowych architektura i 
urbanistyka oraz budownictwo, na rok akademicki 2014/2015, zgodnie z Uchwałą nr 
14 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz form studiów w poszczególnych 
dyscyplinach naukowych w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 

 
§ 3.  

 

Uchwała nr 24/2013/2014 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
powołania kierownika studiów doktoranckich na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz 
Budownictwo, otrzymuje brzmienie:  
1. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury występuje z wnioskiem do JM Rektora 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o powołanie  
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego na kierownika stacjonarnych 
studiów doktoranckich, o profilu ogólnoakademickim, w obszarze kształcenia w 
zakresie nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach naukowych 
architektura i urbanistyka oraz budownictwo. 

 
§ 4.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
D  Z  I  E  K  A  N 

Wydziału Budownictwa i Architektury 
 
 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska 
profesor nadzwyczajny 


