
Uchwala ill 364IXLVIII/2015 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 16 grudnia 2015 r. 

zmlemaJ<lca uchwaly ill 470IXLVII/2012 Senatu PW w sprawle uchwalenia efektow 
ksztalcenia dla programow 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 poin. zm.) 
oraz § 45 ust. 3 pkt 2a Statutu PW, uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

W zwi,!zku ze zmian,! nazwy specjalnosci prowadzonej na kierunku Fizyka Techniczna 

na studiach drugiego stopnia 0 profilu ogolnoakademickim na Wydziale Fizyki z "Fotonika" 

na "Fotonika swiatlowodowa", w uchwale ill 470IXLVII12012 Senatu PW z dnia 23 maja 

2012 r. w sprawie uchwalenia efektow ksztalcenia dla programow ksztalcenia na Wydziale 

Fizyki, zmienionej uchwal,! ill 304IXLVIIII2015 Senatu PW z dnia 20 maja 2015 r. (zwana 

dalej "Uchwal'!"), wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: 

1) 	 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Efekty ksztalcenia dla studiow drugiego stopnia 0 profilu ogolnoakademickim 

na kierunku Fizyka Techniczna na specjalnosciach: Ekologiczne irodla energii; Fizyka 

medyczna; Fizyka i technika j,!drowa; Fotonika swiatlowodowa; Informatyka optyczna; 

Modelowanie ukladow zlozonych; Nanostruktury stanowi,!ce zal'!cznik ill 2 do niniejszej 

uchwaly,"; 

2) 	 w zal,!czniku ill 2 do Uchwaly: 

a) 	 tytul zal,!cznika otrzymuje brzmienie: 

"Efekty ksztalcenia dla studiow drugiego stopnia - profil ogolnoakademicki 
na kierunku Fizyka Techniczna na specjalnosciach: Ekologiczne irodla energii; 
Fizyka medyczna; Fizyka i technika j,!drowa; Fotonika swiatlowodowa; Informatyka 
optyczna; Modelowanie ukladow zlozonych; Nanostruktury na Wydziale Fizyki, 
gdzie: 
*"Odniesienie-symbol" oznacza odniesienie do efektow ksztalcenia w obszarze 
ksztalcenia w zakresie nauk scislych i w zakresie nauk technicznych, oraz do efektow 
ksztalcenia prowadz'!cych do uzyskania kompetencji inzynierskich, profil 
ogolnoakademicki, okreslonych Rozporz'!dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyzszego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa Wyzszego (Dz. U. 2011.253.1520)"; 

b) 	 w tabeli w pkt 3 w ppkt 4 zdanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,,4. Zakres Fotonika swiatlowodowa (FOS) obejmuj'!cy:"; 




c) 	 w tabeli w pkt 25 w ppkt 4 zdanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
,,4. Zakres Fotonika swiatlowodowa (FOS) obejmuj,!cy:". 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia, z moc,! obowi,!zuj,!C'l od dnia 1 paidziernika 

2015 r. 
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