
 

 

Poznań, 14.12.2020 

 

Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia 

w sprawie programu studiów nowego kierunku Architektura wnętrz 

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia otrzymała, za pośrednictwem Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia dr hab. inż. Agnieszki Misztal, prof. PP, do zaopiniowania 

program studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku 

Architektura wnętrz. Do wniosku dołączono zgodę JM Rektora PP na utworzenie 

nowego kierunku, pozytywną opinię Rady Wydziału Architektury oraz Wydziałowej Rady 

Samorządu Studentów. Kierunek przypisany jest w 100% do dziedziny nauk inżynieryjno-

technicznych i dyscypliny architektura i urbanistyka. Absolwent kierunku uzyskuje tytuł 

zawodowy magistra. 

Senacka Komisja ds. Kształcenia zapoznała się z przekazanym programem studiów 

pod względem zgodności kierunkowych efektów uczenia się, sposobów weryfikacji 

i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w czasie cyklu kształcenia, 

liczby punktów ECTS całkowitej i przyporządkowanej poszczególnym grupom zajęć oraz 

innych elementów wymaganych w programie studiów z obowiązującymi przepisami.  

Komisja stwierdza, że po uwzględnieniu przez wnioskodawców przekazywanych na 

bieżąco uwag obejmujących głównie zwiększenie liczby godzin w planie zajęć, 

uzupełnienie sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się, uszczegółowienie opisu 

działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia 

oraz uzupełnienie kopii deklaracji nauczycieli akademickich program studiów spełnia 

wymogi stawiane w: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153), rozporządzeniu  

MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 

2218), rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1861, z późn. zm.) oraz wytycznych zdefiniowanych w Uchwale Nr 14/2020-

2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia  28 października 2020 roku 

w sprawie ustalania programu studiów.   

Senacka Komisja ds. Kształcenia rekomenduje program studiów stacjonarnych II 

stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunku Architektura wnętrz do pozytywnego 

ustalenia przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej. Jednocześnie Komisja 

wskazuje na konieczność uzupełnienia dokumentów o elementy wymagane przy 

wystąpieniu Uczelni do Ministerstwa o pozwolenie na utworzenie kierunku. 

 

   W imieniu Komisji  

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, przewodniczący 


