Uchwała nr 220/12/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 631/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie zmiany profilu kształcenia na kierunku informatyka, 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. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), w związku z Uchwałą Nr 591/2017 Prezydium Polskiej
Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie oceny programowej
na kierunku informatyka, prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia, co następuje:
§1
W Uchwale nr 631/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany
profilu kształcenia na kierunku informatyka, 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:

1) §1 przyjmuje następujące brzmienie:
1. Na kierunku informatyka, studia inżynierskie I

stopnia, stacjonarne
i niestacjonarne, zmienia się profil kształcenia z ogólnoakademickiego na
praktyczny dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim
2016/2017 i 2017/2018.
2. Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 studia inżynierskie I stopnia,
stacjonarne i niestacjonarne, na kierunku informatyka prowadzone będą na
profilu ogólnoakademickim.
2) §2 zmienia brzmienie na:
1. Kształcenie, o którym mowa w §1 punkt 1, jest prowadzone na podstawie
uchwalonego przez Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego programu
i planu studiów, dostosowanych do efektów kształcenia, określonych w Uchwale
nr 632/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2. Kształcenie, o którym mowa w §1 punkt 2, będzie prowadzone według
uchwalonego przez Radę Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego programu
i planu studiów, zgodnego z opisem efektów kształcenia określonym
w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu Uniwersytetu
Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2015 r., zmieniającej Uchwałę nr 437/06/2012
Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

3. Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2016/2017
zgodnie z programem i planem studiów dostosowanym do opisu efektów
kształcenia, określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 5/09/2012 Senatu UR
z 27 września 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
informatyka – studia inżynierskie pierwszego stopnia realizowanych na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym, z późniejszymi zmianami, studiują według
dotychczasowego programu kształcenia do końca okresu studiów
przewidzianego w programie studiów, w tym w planie studiów.

3) skreśla się §3.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.
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