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Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 25 

PISMO OKÓLNE NR 2/2022 
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

w sprawie wykazu kierunków objętych na Politechnice Śląskiej 
procedurą potwierdzenia efektów uczenia się 

 
W wykonaniu § 3 ust. 2 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się stanowiącego załącznik do uchwały 

nr 90/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dostosowania organizacji 
potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 255) 
podaje się do wiadomości wykaz kierunków studiów, na których Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się: 

1) analityka biznesowa, 

2) automatyka i informatyka przemysłowa, 

3) automatyka i robotyka, 

4) automatyka i robotyka przemysłowa, 

5) biotechnologia, 

6) budownictwo, 

7) chemia, 

8) cognitive technologies, 

9) control, electronic and information engineering, 

10) elektronika i telekomunikacja, 

11) elektrotechnika, 

12) energetyka (profil ogólnoakademicki), 

13) energetyka (profil praktyczny), 

14) geodezja i kartografia, 

15) geoinformatyka i geologia środowiska, 

16) geoinżynieria i eksploatacja surowców, 

17) gospodarka obiegu zamkniętego, 

18) industrial and engineering chemistry, 

19) informatyka (profil ogólnoakademicki), 

20) informatyka (profil praktyczny), 

21) informatyka przemysłowa (profil ogólnoakademicki), 

22) informatyka przemysłowa (profil praktyczny), 

23) informatyka w systemach i układach elektronicznych, 

24) inżynieria bezpieczeństwa, 

25) inżynieria biomedyczna, 

26) inżynieria i technologie materiałowe, 
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27) inżynieria lotnicza i kosmiczna, 

28) inżynieria materiałowa, 

29) inżynieria ogólna, 

30) inżynieria produkcji i zarządzania, 

31) inżynieria środowiska, 

32) logistyka, 

33) matematyka, 

34) mechanika i budowa maszyn (profil ogólnoakademicki), 

35) mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny – studia dualne), 

36) mechanika i budowa maszyn energetycznych, 

37) mechatronika, 

38) mechatronika (profil praktyczny – studia dualne), 

39) mechatronika przemysłowa, 

40) modelowanie komputerowe, 

41) rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, 

42) sustainable energy engineering, 

43) technologia chemiczna, 

44) teleinformatyka, 

45) transport, 

46) transport kolejowy (profil praktyczny – studia dualne), 

47) zarządzanie, 

48) zarządzanie i inżynieria produkcji, 

49) zarządzanie projektami. 

Powyższy wykaz kierunków objętych procedurą potwierdzenia efektów uczenia się dotyczy studiów 
rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023. 

Rektor PŚ: A. Mężyk 


