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Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 paidziemika 2014 r. 

zmieniaj,!ca uchwaly nr 3661XLVII12011 w sprawie wdrozenia w Politechnice Warszawskiej 
Krajowych Ram Kwalifikacji 

Senat Politechniki Warszawskiej dzialaj,!c na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu 
Politechniki Warszawskiej, w zwi,!zku z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poin. zm.) dokonuje 
nastypuj,!cej zmiany uchwaly nr 366IXLVIII2011 Senatu PW z dnia 26 paidziemika 2011 r. 
w sprawie wdrozenia w Politechnice Warszawskiej Krajowych Ram Kwalifikacji: 

§ 1 

W Wytycznych do projektowania programow studiow, stanowi,!cych zal'!cznik 
nr 3 do uchwaly nr 366IXLVII/2011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 paidziemika 
2011 r. w sprawie wdrozenia w Politechnice Warszawskiej Krajowych Ram Kwalifikacji 
wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: 

1) uchyla siy pkt 1 lit. b. 


2) w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: 


" g) dla przedmiotow nietechnicznych minimalna liczba godzin zajyc, liczba punktow EeTS 

oraz liczba semestrow wynosz'! odpowiednio: 

jyzyki obce: pierwszy stopien 	 3 semestry, 60 godzin w semestrze (4 punkty EeTS), 
l,!cznie: 180 godzin (12 punktow EeTS), 
przy czym po ostatnim, trzecim semestrze zajyc z jyzyka 
obcego przyznanie 4 punktow EeTS nastypuje, jezeli 
zaliczono zajycia tego semestru i zdano egzamin B2; 

drugi stopien 	 studenci nieposiadaj,!cy udokumentowanej znajomosci 
jyzyka obcego na poziomie B2+ S,! zobowi,!zani 
do zaliczenia co najmme] jednego przedmiotu 
prowadzonego w jyzyku obcym, jesli wydzial 
nie wyznaczyl mne] formy rozwoju kompetencji 
jyzykowych. 

WF: pierwszy stopien 	 3 semestry, 30 godzin w semestrze (0 punktow EeTS), 

l,!cznie: 90 godzin (0 punktow EeTS); 


drugi stopien 	 1 semestr, 30 godzin w semestrze (0 punktow EeTS). 

HES: 	 pierwszy stopien 90 godzin (6 punktow EeTS); 

drugi stopien 60 godzin (5 punktow EeTS)." 


3) w pkt 4 po lit. c dodaje siy lit. d i lit. e w brzmieniu: 

"d) w zakresie jyzykow obcych zaleca siy: 



pierwszy stopien 	 4 semestry, 28 godzin w semestrze (3 punkty ECTS), 
7 zj azdow w semestrze 
l,!cznie: 112 godzin (12 punktow ECTS), 
przy czym po ostatnim, czwartym semestrze zajyc 
zjyzyka obcego przyznanie 3 punktow ECTS nastypuje, 
jezeli zaliczono zaJyCla tego semestru zdano 
egzamin B2; 

drugi stopien 	 studenci nieposiadaj,!cy udokumentowanej znajomosci 
jyzyka obcego na poziomie B2+ S'l zobowi,!zani 
do zaliczenia co najmmeJ jednego przedmiotu 
prowadzonego w jyzyku obcym, jesli wydzial 
nie wyznaczyl mneJ [ormy rozwoju kompetencji 
jyzykowych. 

e) studenci studiow niestacjonamych S'l uprawnieni do odbycia zajyc z wychowania 
fizycznego: 

pierwszy stopien 1 semestr, 15 godzin w semestrze (0 punktow ECTS); 

drugi stopien 	 1 semestr, 15 godzin w semestrze (0 punktow ECTS)" 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia, z moc,! obowi,!zuj,!c,! od roku akademickiego 
2015/2016. 

Sekretarz Senatu 	 Rektor 

(l}d;?I~tak. 
mgr~~ta Dobrzeniecka 


