
Uchwala nr 305IXLVIII/2015 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 maja 2015 r. 

zmiemaHca U chwaly nr 4 77IXL VII/20 12 Senatu PW w sprawie uchwalenia efekt6w 
ksztalcenia dla program6w ksztalcenia na Wydziale Zarz'ldzania 

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'l omylky w tresci uchwaly nr 4 77IXL VII/20 12 Senatu PW 
z dnia 23 maja 2012 r. polegaj,!c,! na pominiyciu nastypuj,!cego fragmentu tekstu: 
"wobszarze nauk spolecznych dla kierunku Zarz,!dzanie oraz w obszarze nauk spolecznych 
i w obszarze nauk technicznych dla kierunku Zarz,!dzanie i Inzynieria Produkcji" i nadaje siy 
nastypuj'lce prawidlowe brzmienie: 

"Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj'lc 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 Zarz'ldzania w obszarze nauk 
spolecznych dla kierunku Zarz,!dzanie oraz w obszarze nauk spolecznych i w obszarze nauk 
technicznych dla kierunku Zarz,!dzanie i Inzynieria Produkcji: 

1. 	 Efekty ksztalcenia dla studi6w pierwszego stopnia 0 profilu og61noakademickim, 
na kierunku Zarz'ldzanie na specjalnosciach: Finanse i ryzyko w zarz'ldzaniu 
przedsiybiorstwem; Zarz'ldzanie innowacjami i informatyka gospodarcza, stanowi,!ce 
zal'!cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 

2. 	 Efekty ksztalcenia dla studi6w drugiego stopnia 0 profilu og61noakademickim na kierunku 
Zarz,!dzanie w jyzyku polskim na specjalnosciach: Zarz,!dzanie w przedsiybiorstwie; 
Gospodarka cyfrowa w zintegrowanej Europie; Przedsiybiorstwo produkcyjne na rynkach 
miydzynarodowych; Zarz'!dzanie nieruchomosciami i procesami inwestycyjnymi, 
i studiach w jyzyku angielskim (Management) na specjalnosci: Zarz,!dzanie 
Odpowiedzialnym Przedsiybiorstwem (Management of Sustainable Enterprise), 
stanowi,!ce zal,!cznik nr 2 do niniejszej uchwaly. 

3. 	Efekty ksztalcenia dla studi6w pierwszego stopnia 0 profilu og61noakademickim 
na kierunku Zarz,!dzanie i Inzynieria Produkcji na specjalnosciach: Jakosc i informatyka 
w zarz,!dzaniu przedsiybiorstwem; Zarz,!dzanie produkcj'l i srodowiskiem pracy, 
stanowi'lce zal'!cznik nr 3 do niniejszej uchwaly. 

4. 	Efekty ksztalcenia dla studi6w drugiego stopnia 0 profilu og61noakademickim na kierunku 
Zarz,!dzenie i Inzynieria Produkcji na specjalnosciach: Inzynieria i bezpieczenstwo 
system6w produkcyjnych, Bezpieczenstwo i jakosc w srodowisku pracy, Zarz'ldzanie 
wiedz'l i wlasnosci,! intelektualn'l w przedsiybiorstwie, stanowi'lce za1'lcznik 
nr 4 do niniejszej uchwaly. 



§2 

1. 	 W zwi,!zku ze sprostowaniem powyzszej oczywistej omylki zal'!cznik nr 3 do Uchwaly 

nr 477IXLVIII2012 Senatu PW z dnia 23 maja 2012 r. otrzymuje brzmienie ustalone 
w zal,!czniku do niniejszej uchwaly. 

2. W 	 zwi,!zku ze sprostowaniem powyzszej oczywistej omylki tytul zal,!cznika 
nr 4 do Uchwaly nr 477IXLVII12012 Senatu PW z dnia 23 maja 2012 r. otrzymuje 
nastypuj,!ce brzmienie: 
"Efekty ksztalcenia dla studi6w drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki na kierunku 
Zarz,!dzenie i Inzynieria Produkcji na specjalnosciach: Inzynieria i bezpieczenstwo 
system6w produkcyjnych, Bezpieczenstwo i jakosc w srodowisku pracy, Zarz,!dzanie 
wiedz,! i wlasnosci,! intelektualn,! w przedsiybiorstwie na Wydziale Zarz,!dzania, gdzie: 
*"Odniesienie-symbol" oznacza odniesienie do efekt6w ksztalcenia w obszarze ksztalcenia 
w zakresie nauk spolecznych i nauk technicznych, profil og6lnoakademicki, 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)". 

§ 3 
Efekty ksztalcenia zawarte w zal,!cznikach nr 3 i 4 do U chwaly nr 4 77IXL VII120 12 Senatu 
PW z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia efekt6w ksztalcenia dla program6w 
ksztalcenia na Wydziale Zarz,!dzania pozostaj,! bez zmian. 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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