
 
 

Uchwała  nr 111/2016/2017 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 07 czerwca 2017 r. 

 
 
w sprawie:  zmiany w programie studiów kierunku: Wzornictwo pierwszego (S1)                       

i drugiego stopnia (S2) na nowy rok akademicki 2017/2018 i kolejne 
 
 
Rada Wydziału uchwala zmiany w planie studiów pierwszego stopnia (S1) i drugiego (S2) 
(wprowadzonych Uchwałą nr 15/2016/2017 Rady WBiA w dniu 28 września 2016r.), zgodnie 
z ustaleniami Komisji Programowej kierunku Wzornictwo, podjętymi na posiedzeniu  w dniu 
8 maja 2017r. w zgodzie ze stanem prawnym i procedurami obowiązującymi na 
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 
 

Intencją zmian jest ujednolicenie zajęć z przedmiotu obieralnego język obcy i wychowanie 
fizyczne w obrębie wszystkich kierunków Wydziału Budownictwa i Architektury oraz 
skoordynowanie ich z innymi wydziałami Naszej Uczelni. Kolejna weryfikacja związana jest 
z zmianą nazewnictwa przedmiotów, oraz przesunięciami godzinowymi, naniesione zostały 
po głębokiej analizie i ewaluacji cyklu kształcenia na poziomie S1 i S2 
 

§1 
 

ZMIANY W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU WZORNICTWO - S1   
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 

 

1. WF  z semestru I (30 godz./1 ECTS) i II semestru (30 godz./1 ECTS)przeniesiono na               
III semestr (15 godz./0 ECTS) i IV semestr (30 godz./0 ECTS). 

2. Plastyka - malarstwo - w III i IV semestrze z 3 ECTS obniżono na 2,5 ECTS. 
3. Plastyka - rzeźba - w III semestrze z 4 ECTS obniżono na 3,5 ECTS i IV semestrze                 

z 3 ECTS na 2,5 ECTS. 
4. Komputerowe wspomaganie projektowania 3D - z semestrów od III do VI, z bloku 

przedmiotów obieralnych przeniesiono do bloku kształcenia kierunkowego. 
5. Nazwa przedmiotu Wieloaspektowe projektowanie form przemysłowych została 

zmieniona na Projektowanie produktu i struktur użytkowych. Obniżono ilość 
punktów ECTS - w III, IV semestrze z 5 na 4.  

6. Nazwa przedmiotu Wieloaspektowe projektowanie komunikacji wizualnej została 
zmieniona na Grafika projektowa. 

7. Nazwa przedmiotu Struktury 2 + 3D została zmieniona na Struktury bioniczne.             
W II semestrze z 30 godz./2 ECTS zwiększono do 45 godz./3 ECTS. 

8. Rysunek techniczny - w I semestrze z 30 godz./2 ECTS zwiększono do                                   
45 godz./ 3 ECTS. 

9. Język obcy - w III semestrze z 60 godz./3 ECTS zmniejszono do 30 godz./2 ECTS, w IV 
semestrze zmniejszono z 60 godz./3 ECTS na 60 godz./2 ECTS i w V semestrze 
zmniejszono z 60 godz./4 ECTS na 60 godz./3 ECTS. 

10. Przedmiot Techniki produkcyjne - projektowanie form przemysłowych oraz 
Techniki produkcyjne - projektowanie komunikacji wizualnej w bloku przedmiotów 
obieralnych ilość godzin została zwiększona z 45 godz./3 ECTS na 90 godz./ 6 ECTS. 

 

Powyższe dwa przedmioty od roku 2008, tj. od początku istnienia kierunku,                           
były umieszczone w bloku przedmiotów obieralnych. Jednak studenci w wyniku błędu     
w programie studiów realizowali oba przedmioty. Od roku akademickiego 2017/2018 
błąd ten został zweryfikowany 
 
 



  

 

 
 
 

11. W rubrykach -  przedmioty dodatkowe - uzupełniono o przedmioty Szkolenie BHP            
i Ppoż. oraz Szkolenie adaptacyjne . 

 
§2 

 
ZMIANY W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU WZORNICTWO - S2   

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 
 

1. Projektowanie interfejsów użytkownika - w bloku kształcenia podstawowego zostało 
zlikwidowane (30 godz./ 2 ECTS - II semestr) 

2. Technologie internetowe - w bloku kształcenia kierunkowego zostały zlikwidowane               
(30 godz./2 ECTS - II semestr). 

3. Publikacje cyfrowe - I i II semestr po 30 godz./2 ECTS.Z utworzono z powyższych 
przedmiotów.  

4. Język angielski z I semestru (45 godz./3 ECTS) przeniesiono na II semestr                    
(30 godz./3 ECTS). 

5. Plastyka malarstwo i Plastyka rzeźba z II semestru przeniesiono na I semestr. 
Zmieniono nazwę przedmiotu Pracownia sztuk wizualnych na Wieloaspektowe 
projektowanie komunikacji wizualnej. 

§3 
 

Pozostałe przedmioty, godziny dydaktyczne i punkty ECTS - bez zmian. 
 

§4 
 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 października 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
DZIEKAN 

 
 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 
 


