
Kalendarz prac nad przygotowaniem wniosku
o utworzenie kierunku studiów uruchamianych w semestrze zimowym

(dla wniosków składanych do 31 marca 2022 r.)

 

I 

II 

 

 

III 

 

 

CZAS POTRZEBNY 

NA REALIZACJĘ 

15-24 tygodnie 

(ok. 3-6 miesięcy) 

2-4 tygodnie 

3-5 tygodni 

3-4 tygodnie

TERMIN 

REALIZACJI ETAPÓW 

przy wnioskach 

składanych do 

31.03.2022 r.

wrzesień/

październik 2021

październik/

listopad 2021

grudzień 2021

Opracowanie koncepcji nowego kierunku studiów i zweryfikowanie, w jakim 

stopniu odpowiada ona potrzebom rynku pracy i możliwościom uczelni 

Opracowanie dokumentów niezbędnych do wniosku – część 1 

Opisy w zakresie: 

• przygotowania projektu programu studiów, zawierającego wszystkie 

elementy wymienione w §3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie studiów, 

• przewidywanego harmonogramu realizacji programu studiów w poszczegól-

nych semestrach i latach cyklu kształcenia, 

• ogólnej charakterystyki studiów (§9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 

studiów), 

• opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów i potrzeby 

tworzenia nowego kierunku, 

• uzasadnienia utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, 

• działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości 

kształcenia, 

• kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na 

studia. 

Opracowanie dokumentów niezbędnych do wniosku – część 2 

Opisy w zakresie: 

• kadry, 

• działania na rzecz jakości, 

• warunków rekrutacji, 

• transparentności. 
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Jeśli potrzebują Państwo wsparcia przy tworzeniu wniosku
o pozwolenie na utworzenie studiów, zachęcamy do kontaktu!

#TworzenieKierunkuStudiów 2/2

Kalendarz prac nad przygotowaniem wniosku
o utworzenie kierunku studiów uruchamianych w semestrze zimowym

(dla wniosków składanych do 31 marca 2022 r.)

 

IV 

 

V 

 

VI 

 VII 

 

 

CZAS POTRZEBNY 

NA REALIZACJĘ 

15-24 tygodnie 

(ok. 3-6 miesięcy) 

3-5 tygodni 

2-3 tygodnie 

 

2-3 tygodnie 

Do terminu 

określonego 

ustawą (6 

miesięcy przed 

planowanym 

rozpoczęciem 

kształcenia). 

TERMIN 

REALIZACJI ETAPÓW 

przy wnioskach 

składanych do 

31.03.2022 r.

styczeń/luty 2022

luty 2022

 

marzec 2022

marzec 2022

Opracowanie dokumentów niezbędnych do wniosku – część 3: 

• sylabusy, 

• programy praktyk i deklaracje współpracy od pracodawców, 

• opis infrastruktury, biblioteki, 

• wsparcie studentów, 

• oświadczenia i deklaracje. 

Przekazanie wniosku do zaopiniowania przez administrację centralną, jeśli 

jest taki wymóg w uczelni. 

Naniesienie korekt i ostateczna weryfikacja wniosku. 

Złożenie wniosku do MNiSW oraz uzupełnienie ewentualnych braków 

formalno-prawnych. 

www.irsw.pl +48 81 8228 615 biuro@irsw.pl
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