Checklista zawartości i załączników wniosku o pozwolenie
na utworzenie kierunku studiów na podstawie wykazu
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów - zawartość:
1) ogólna charakterystyka studiów obejmującą:
a) nazwę kierunku, poziom i proﬁl oraz formę lub formy studiów,
b) koncepcję kształcenia, w tym:
– wskazanie związku studiów ze strategią uczelni,
– wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności
efektów uczenia się z tymi potrzebami,
– przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się
efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej ,
– wyjaśnienie proponowanej struktury programu studiów i harmonogramu jego realizacji

2) uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i proﬁlu ze wskazaniem potrzeb otoczenia,
potencjału uczelni i celu, do którego zmierza, łącząc te czynniki (sylwetka absolwenta)
3) opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający
strukturę systemu i elementy programu studiów, które będą podlegały ewaluacji, zasady projektowania,
zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz systematyczne oceny programu studiów
4) opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest
kierunek studiów (w przypadku wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów o proﬁlu ogólnoakademickim)
5) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia
6) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu prowadzącego do uzyskania
efektów czenia się, w tym:
a) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia zajęć,
b) planowany przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia
zajęć, zgodny z kompetencjami i doświadczeniem tych osób,
c) przewidywaną liczbę studentów,
d) informacje na temat infrastruktury, w tym opis laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia, niezbędnych
do prowadzenia kształcenia,
e) informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z elektronicznych zasobów
wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica,
f) opis przewidywanych metod kształcenia, metod weryﬁkacji i oceny efektów uczenia się, z uwzględnieniem
specyﬁki zajęć, w tym praktyk zawodowych oraz procesu dyplomowania,
g) warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kierunku studiów,
h) opis wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy
oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia,
i) opis publicznego dostępu do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.

7) wykaz załączników.
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Wykaz załączników do wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów:
1) kopia aktu wydanego przez rektora w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie
i proﬁlu oraz kopię uchwały senatu w sprawie ustalenia programu studiów wraz z tym programem studiów
2) przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia,
umożliwiający ocenę przede wszystkim form, wymiaru i organizacji zajęć oraz spełnienia wymagań formalnych
3) kopia opinii samorządu studenckiego dotyczącą programu studiów
4) kopia deklaracji nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu pracy, ze
wskazaniem, czy uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy, a w przypadku innych osób proponowanych
do prowadzenia zajęć - o terminie rozpoczęcia prowadzenia zajęć, a także kopie dokumentów poświadczających
posiadanie deklarowanych kompetencji (dyplomy, certyﬁkaty itp.)
5) kopia dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędną do prowadzenia kształcenia
w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć, a w przypadku
konieczności uzupełnienia zasobów - wykaz planowanych uzupełnień wraz z deklaracją przeznaczenia na nie
określonych środków
6) opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących literaturę zalecaną na kierunku
studiów, do których uczelnia zapewni dostęp, a w przypadku konieczności uzupełnienia zasobów - wykaz
planowanych uzupełnień wraz z deklaracją przeznaczenia na nie określonych środków
7) kopia porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia na praktyki od określonego
terminu określonej liczby studentów określonego kierunku
8) oświadczenia rektora o niewystąpieniu okoliczności, o których mowa w:
a) art. 53 ust. 10 ustawy,
b) art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. b i d ustawy.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia przy tworzeniu wniosku
o pozwolenie na utworzenie studiów, zachęcamy do kontaktu!
Skonsultuj się z ekspertami Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego!

www.irsw.pl

+48 81 8228 615

biuro@szkolenia@irsw.pl

#TworzenieKierunkuStudiów
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