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Uchwała nr 633/05/2016
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie zmiany profilu kształcenia
na kierunku informatyka i ekonometria, studia inżynierskie I stopnia,
wynikającej z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań
określonych w art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1198),
art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.
572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1370) Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia:
§1
Na kierunku informatyka i ekonometria, studia inżynierskie I stopnia, stacjonarne
i niestacjonarne zmienia się profil kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny.
§2
Kształcenie na kierunku studiów, o którym mowa w §1, będzie prowadzone
na podstawie uchwalonego przez Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego programu
studiów i planu studiów, dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat
w Uchwale nr 634/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§3
1. Zmiana dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017.
2. Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie zgodnie z programem studiów i planem studiów
dostosowanym do opisu efektów kształcenia określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały
nr 332/06/2014 Senatu UR z 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia
dla kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, studiują
według dotychczasowych programów kształcenia do końca okresu studiów przewidzianego
w programie studiów, w tym planie studiów.

§4
Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.
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