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Uchwała Nr VIII/5/2017 
Senatu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  

z dnia 7 grudnia 2017 roku 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla profili i programów kształcenia  

na kierunkach studiów prowadzonych  
w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej  

 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198  
z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1594) oraz § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu WSPiA Rzeszowskiej Szkoły 
Wyższej, Senat uchwala co następuje:  
 

 

§ 1 

Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków prowadzonych 
w Uczelni w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiące załączniki 
do niniejszej Uchwały: 
1) efekty kształcenia dla kierunku „prawo” – jednolite studia magisterskie  

– Załącznik Nr 1, 
2) efekty kształcenia dla kierunku „administracja”: 

a) studia pierwszego stopnia – Załącznik Nr 2, 
b) studia drugiego stopnia – Załącznik Nr 3, 

3) efekty kształcenia dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”: 
a) studia pierwszego stopnia – Załącznik Nr 4, 
b) studia drugiego stopnia – Załącznik Nr 5, 

4) efekty kształcenia na kierunku „zarządzanie” – studia pierwszego stopnia – 
Załącznik Nr 6. 

 

§ 2 

Kształcenie na kierunkach wymienionych w § 1, realizowane jest na podstawie 
planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia 
określonych przez Senat – odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla wszystkich kierunków 
studiów wymienionych w § 1, od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 
akademickim 2018/2019.  
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