
 

 

N.0001.32.2022          

Uchwała Nr 45/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 30 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie zmiany programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, 

na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 11 w zw. z art. 67  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r. poz. 574) i Wytycznych do tworzenia programu studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku (tj. Uchwała Nr 44/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku z dnia 16 grudnia 2020 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661), a także § 1 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych 

uczelni zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 136), uchwały nr 34/22 Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych we Włocławku oraz zarządzenia nr 58/22 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W programie studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes o profilu praktycznym, na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) efekty uczenia się stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr 22/20 Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 2 czerwca 2020 roku  przyjmują brzmienie jak załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały; 

2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, stanowiący załącznik  

nr 2 do Uchwały Nr 22/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 2 

czerwca 2020 roku  przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) matryca pokrycia efektów uczenia się, stanowiąca załącznik nr 5 do Uchwały Nr 22/20 Senatu 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 2 czerwca 2020 roku  przyjmuje 

brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych 

i Humanistycznych. 

2. Nadzór nad wykonaniem sprawuje Prorektor ds. Nauczania i Studentów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2022 roku. 

 

 

Przewodniczący 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 
 


