
Uchwala nr 304IXLVIIII2015 

Senatu Politechniki Warszawskiej 
z dnia 20 maja 2015 r. 

zmieniaj,!ca Uchwaly nr 470IXLVII/2012 Senatu PW w sprawle uchwalenia efekt6w 
ksztalcenia dla program6w ksztalcenia na Wydziale Fizyki 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,!c na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p6zn. zm.) oraz 
§ 45 ust. 3 pkt 2a Statutu PW postanawia, co nastypuje: 

§ 1 
Prostuje siy oczywist'! omylky w tresci uchwaly nr 470IXLVII/2012 Senatu PW z dnia 23 
maja 2012 r. polegaj,!c,! na pominiyciu nastypuj,!cego fragmentu tekstu: "i w obszarze nauk 
scislych" i nadaje siy nastypuj,!ce prawidlowe brzmienie: 

"Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,!c na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p6zn. zm.) 
oraz § 45 ust. 3 pkt 2a Statutu PW uchwala efekty ksztalcenia dla nastypuj,!cych program6w 
ksztalcenia prowadzonych na Wydziale Fizyki w obszarze nauk technicznych i w obszarze 
nauk scislych: 
1. 	Efekty ksztalcenia dla studi6w pierwszego stopnia 0 profilu og61noakademickim 

na kierunku Fizyka Techniczna stanowi,!ce zal,!cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 
2. 	Efekty ksztalcenia dla studi6w drugiego stopnia 0 profilu og61noakademickim na kierunku 

Fizyka Techniczna na specjalnosciach: Ekologiczne zr6dla energii; Fizyka medyczna; 
Fizyka i technika j,!drowa; Fotonika; Informatyka optyczna; Modelowanie uklad6w 
zlozonych; Nanostruktury stanowictce zal'!cznik nr 2 do niniejszej uchwaly, 

3. Efekty 	 ksztalcenia dla studi6w pierwszego stopnia 0 profilu og61noakademickim 
na kierunku Fotonika stanowictce zalctcznik nr 3 do niniejszej uchwaly. 

§2 
1. 	 W zwictzku ze sprostowaniem powyzszej oczywistej omylki zalctcznik nr 1 do Uchwaly 

nr 4 70IXL VII/20 12 Senatu PW z dnia 23 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie ustalone 
w zalctczniku nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. 	W zwictzku ze sprostowaniem powyzszej oczywistej omylki zalctcznik nr 2 do Uchwaly 
nr 4 70IXL VIII20 12 Senatu PW z dnia 23 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie ustalone 
w zalctczniku nr 2 do niniejszej uchwaly. 

3. 	W zwi<tZku ze sprostowaniem powyzszej oczywistej omylki zalctcznik nr 3 do Uchwaly 
nr 4 70IXL VII/20 12 Senatu PW z dnia 23 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie ustalone 
w zalctczniku nr 3 do niniejszej uchwaly. 

§3 
Efekty ksztalcenia zawarte w zalctcznikach nr 1, 2 i 3 do U chwaly nr 4 70/XLVII120 12 Senatu 
PW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia efekt6w ksztalcenia dla program6w 
ksztalcenia na Wydziale Fizyki pozostajct bez zmian. 



§4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 
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mgr Beata Dobrzeniecka 




