
Uchwała nr 112 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 144 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 

Szczecinie z dnia 23 września 2011 r. dotyczącej wszczęcia przewodu 
doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia mgr 

inż. Zycie Marii Biegała oraz wyznaczenia promotora tej rozprawy 

 
§ 1 

§ 2 otrzymuje brzmienie: wyznacza się dr hab. Iwonę Bąk na promotora 
rozprawy doktorskiej mgr inż. Zyty Marii Biegała 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
 
uprawnionych do głosowania    osoby 
obecnych   osób 
oddano ważnych      głosów     
w tym: 
głosów na TAK -  
głosów wstrzymujących się –  
głosów przeciw –  

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 113 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie zatrudnienia dr Wojciecha Lewickiego na stanowisku adiunkta w 
Katedrze Polityki Gospodarczej i Turystyki, Zakład Studiów Regionalnych i  

Europejskich od dnia 01.10.2017 r. na okres 1 roku 
 

Zgodnie z §24 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Pozytywnie opiniuje zatrudnienie dr Wojciecha Lewickiego  na podstawie umowy o 
pracę na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawowym 
miejscu pracy w Katedrze Polityki Gospodarczej i Turystyki, Zakład Studiów 

Regionalnych i  Europejskich od dnia 01.10.2017 r. na okres 1 roku 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych   13osób 
oddano ważnych  13 głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 12 
głosów wstrzymujących się – 1 
głosów przeciw – 0 
 

 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 

D z i e k a n 
 

             Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 114 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko starszego 

wykładowcy ze stopniem dr w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i 
Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami 

 
Na podstawie §36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie, Rada Wydziału postanawia: 

§ 1 
Powołać Komisję Konkursową  na stanowisko starszego wykładowcy ze stopniem dr 
w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i 
Gospodarki Nieruchomościamiw następującym składzie: 
 

 
1. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw.- Przewodniczący 
2. prof. zw. dr hab. inż. Michał Świtłyk 
3. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw. 
4. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw. 
5. dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 
6. dr hab. Iwona Bąk 
7. dr hab. Agnieszka Brelik 
8. dr Zofia Sawicka-Kluźniak 
9. dr Artur Wilczyński 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych   13osób 
oddano ważnych  13 głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 115 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko adiunkta ze 
stopniem dr hab. w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii 

Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami 
 
 

Na podstawie §36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie, Rada Wydziału postanawia: 

§ 1 
Powołać Komisję Konkursową  na stanowisko adiunkta ze stopniem dr hab. w 
Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Doradztwa w 
Agrobiznesie w następującym składzie: 

 
 

1. dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw.- Przewodniczący 
2. prof. zw. dr hab. inż. Michał Świtłyk 
3. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw. 
4. dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw. 
5. dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 
6. dr hab. Iwona Bąk 
7. dr hab. Agnieszka Brelik 
8. dr Zofia Sawicka-Kluźniak 
9. dr Artur Wilczyński 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 



Uchwała nr 116 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie powołania dr Macieja Nowaka na kierownika Pracowni Ekonomiki 

Przestrzennej 
Na podstawie § 27 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie Rada Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie postanawia: 

§ 1 
Pozytywnie opiniuje powołanie dr Macieja Nowaka na kierownika Pracowni 
Ekonomiki Przestrzennej. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała nr 117 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 01 września 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 435 z póź. zm. (uchwała Nr 103 z dnia 22 
czerwca 2017) Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 09 
czerwca 2016 r. dotyczącej zatwierdzeniaprogramu studiów dla kierunku 
EKONOMIA I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2016/2017 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017: 

1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń projektowych na ćwiczenia laboratoryjne dla 
przedmiotu Logistyka – przedmiot obieralny dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 
roku akademickim 2016/2017. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 2, sem. 4 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

2. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 
przedmiotu Metody analizy i planowania dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 
roku akademickim 2016/2017. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2018/2019 (rok 3, sem. 5 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 

głosów przeciw – 0 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 



 
Uchwała nr 118 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 01 września 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 348 z póź. zm. (uchwała Nr 101 z dnia 22 
czerwca 2017) Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 19 
czerwca 2015 r. dotyczącej zatwierdzenia programu studiów dla kierunku 

EKONOMIA I stopnia  
dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 

2015/2016 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA I stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Metody analizy i planowania dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 
roku akademickim 2015/2016. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 3, sem. 5 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 

głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  



 
Uchwała nr 119 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 01 września 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 438 z póź. zm. (uchwała Nr 105 z dnia 22 
czerwca 2017) Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie z dnia 09 
czerwca 2016 r. dotyczącej zatwierdzenia programu studiów dla kierunku 
EKONOMIAII stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2016/2017 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIAII stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń projektowych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Analiza logistyczna firm – przedmiot obieralny dla cyklu kształcenia 
rozpoczętego w roku akademickim 2016/2017. Przedmiot realizowany w roku 
akademickim 2017/2018 (rok 2, sem. 3 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS 
pozostają bez zmian. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 

 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. 

 
 
 



 
 

Uchwała nr 120 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 73 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03 marca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku EKONOMIA II stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIA II stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Centra logistyczne dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 1, sem. 2 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. nie 
uległ zmianie. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
. 

 
 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 
 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 



Uchwała nr 121 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 74 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03marca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku EKONOMIAII stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 

 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIAII stopnia dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Centra logistyczne dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 1, sem. 2 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

 
§ 2 

Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. nie 
uległ zmianie. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 



Uchwała nr  122 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 71 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03marca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 
studiów dla kierunku EKONOMIAI stopnia studia stacjonarne dla cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 (z póź. 
zm.) 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 
Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie uchwala co następuje: 
§ 1 

Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIAI stopnia studia stacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 
1. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 

przedmiotu Matematyka I dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 1, sem. 1 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

2. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 
przedmiotu MatematykaII dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 1, sem. 2 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

§ 2 
Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. nie 
uległ zmianie. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 12 
głosów wstrzymujących się – 1 
głosów przeciw – 0 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 
 



 
Uchwała nr  123 

Rady Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 01 września 2017 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 72 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 03marca 2017 r. dotyczącej zatwierdzenia programu 

studiów dla kierunku EKONOMIAI stopnia studia niestacjonarne dla cyklu 
kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 (z póź. 

zm.) 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 
2012, poz. 572, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. 2014, poz. 1370) Rada 

Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 
Szczecinie uchwala co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza następujące zmiany (załącznik 1) do uchwały dotyczącej zatwierdzenia 
programu studiów dla kierunku EKONOMIAI stopnia studia niestacjonarne dla 
cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018: 

1.Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne 
dla przedmiotu Matematyka I dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 1, sem. 1 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają 
bez zmian. 

2. Zmienia się formę zajęć z ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla 
przedmiotu Matematyka II dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2017/2018. Przedmiot realizowany w roku akademickim 
2017/2018 (rok 1, sem. 2 cyklu). Liczba godzin i punktów ECTS pozostają bez 
zmian. 

§ 2 
Opis efektów kształcenia zgodny z Uchwałą Senatu nr 50 z dnia 28 maja 2012 r. nie 
uległ zmianie. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 12 
głosów wstrzymujących się – 1 
głosów przeciw – 0 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału 
D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 
 



Uchwała nr 124 
Rady Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
z dnia 01 września 2017 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 21 Rady Wydziału Ekonomicznego ZUT w 
Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. (z póź. zm.) dotyczącej powołania 
Wydziałowej  Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 

 
Na podstawie załącznika nr 2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie § 13 pkt. 1 Rada Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie postanawia: 

 
§ 1 

Odwołuje z członka Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych dr Janusza 
Myszczyszyna.  
 
I. Komisja do spraw dydaktycznych 
1. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. nadzw. - Przewodnicząca 
2. dr Ewa Kołoszycz 
3. dr Wojciech Lewicki 
4. dr Rafał Mazur 
5. dr Elżbieta Jaworska 
6. dr Monika Śpiewak-Szyjka 
7. dr Katarzyna Wawrzyniak 
8. przedstawiciele studentów 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

uprawnionych do głosowania  21   osoby 
obecnych     13   osób 
oddano ważnych  13    głosów     
w tym: 
głosów na TAK - 13 
głosów wstrzymujących się – 0 
głosów przeciw – 0 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 
              D z i e k a n 

 
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


