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Odpowiedzi na pytania 

 

 
1. Czy któryś z tych wzorów wniosków jest aktualny przy tworzeniu studiów 

wspólnych z uczelnią zagraniczną? 
 

Aby móc prowadzić studia wspólne, trzeba przede wszystkim samodzielnie spełniać 

warunki do prowadzenia kierunku. Studia wspólne są tworzone wtórnie, na podstawie 

umowy między uczelniami. Z tego powodu stosuje się standardową procedurę i wzór 

wniosku. 

 

2. Gdzie wprowadzić opis systemu doskonalenia jakości kształcenia we wniosku  

o utworzenie studiów o profilu praktycznym? 

 

We wzorach dla obu profili jest temu poświęcony punkt 3. Opis działań na rzecz 

doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia. 

 

3. Czy sylabusy muszą być dołączone do wniosku? 

 

Tak. Stanowią one szczegółowy element programu studiów, który pozwala na opis m.in. 

zamierzonych treści programowych, metod dydaktycznych, metod weryfikacji i oceny 

osiągania efektów uczenia się, efektów „przedmiotowych” czy literatury. Wszystkie te 

elementy oraz ich spójność podlegają ocenie recenzenta. Teoretycznie te dane można 

przedstawić w inny sposób, jednak karta przedmiotu jest najbardziej czytelnym  

i wyczerpującym źródłem. 

 
4. Czy konieczne jest podawanie danych dotyczących tożsamości nauczycieli? 

Są to dane wrażliwe i podawanie nr PESEL oraz nr i serii dowodu tożsamości jest 
bardzo dyskusyjne. Jak to się odnosi do ochrony danych osobowych? Takie dane 
są przechowywane w Dziale Spraw Personalnych. 

 

Obowiązek podania tych danych wynika z § 9 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia MNiSW  



 

 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Służą one do potwierdzenia tożsamości 

osób wskazanych w dokumentacji i weryfikacji np. ich zatrudnienia w innych uczelniach. 

Prosimy mieć na uwadze, że ochrona danych osobowych nie oznacza, że nikt nie może 

oczekiwać ich podania. W tym przypadku dane przekazuje się instytucjom publicznym, 

które chronią dane i nimi administrują (vide: system POL-on), a ich przekazanie stanowi 

jeden z elementów podstawy do wydania szczególnego rodzaju pozwolenia w toku 

postępowania administracyjnego. 

 

5. Na jakiej podstawie należy określić liczbę studentów dla danego kierunku 

(wszystkich roczników) w przypadku studiów praktycznych – realizowanych po 

raz pierwszy (nowy kierunek), a na jakie podstawie w stosunku do studiów 

wcześniej prowadzonych jako ogólnoakademickie, a obecnie wnioskowanych 

o praktyczne? 

 

Kierunek studiów jest definiowany przez jego nazwę, poziom i profil, które rzutują 

bezpośrednio na program studiów. Jeśli tworzy się kierunek o innym profilu, formalnie  

i merytorycznie jest to inny kierunek i oddzielne pozwolenie. Z tego powodu liczbę 

studentów oblicza się, biorąc pod uwagę tylko nowo tworzony kierunek. 

 

6. Jak przeliczyć 75% zatrudnienia nauczycieli? Czy w tą liczbę wchodzą jeszcze 

osoby, które będziemy chcieli zatrudnić w przypadku pozwolenia na utworzenie 

kierunku? 

 

Tak. Wniosek zawiera deklaracje zatrudnienia i prowadzenia zajęć przewidzianych  

w deklarowanym harmonogramie realizacji programu studiów (planie studiów). Oceny 

dokonuje się dla „programu studiów o profilu”, tj. dla pełnego cyklu (vide: art. 73 ust. 2 

UPSWiN i § 9 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów). 

 

7. Do kiedy należy złożyć wniosek, aby móc rozpocząć prowadzenie studiów od 

października 2022? 

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 UPSWiN „wniosek składa się nie później niż 6 miesięcy przed 

planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów”. Zatem w przypadku wskazanego  

w pytaniu terminu będzie to 31 marca 2022 r. Należy przy tym pamiętać, że w praktyce 

rozsądnym terminem ostatecznym jest przełom stycznia i lutego. Czekanie do końca 

marca powoduje, że wniosek staje się jednym z setek składanych w tym okresie i może 

zostać rozpatrzony np. dopiero we wrześniu, co wiąże się z niedogodnościami dla 

wnioskującej uczelni. 

 



 

 

8. Jak rozumieć spójność dorobku naukowego pracownika z prowadzonym 

przedmiotem? Czy dorobek ma mieścić się w dziedzinie naukowej, czy musi 

dokładnie pokrywać się z prowadzonym przedmiotem – np. czy mikrobiolog 

(biolog) może prowadzić zajęcia z botaniki lub parazytologii? 

 

Do udzielenia odpowiedzi uwzględniającej ten konkretny przypadek niezbędne są wiedza 

biologiczna i dokładny opis przypadku. Postaramy się jednak na nie odpowiedzieć.  

Z pewnością nie jest wystarczający dorobek mieszczący się w dziedzinie, a nawet  

w dyscyplinie. Przyjmuje się, że prowadzący powinien się znać dokładnie na tym, o czym 

uczy, co w przypadku profilu ogólnoakademickiego i zajęć teoretycznych potwierdza 

aktualny dorobek w konkretnej tematyce. Jeśli zatem mikrobiolog zajmuje się 

konkretnie mikrobotaniką i takie są treści/ efekty powierzonych zajęć, czy też zajmuje się 

pasożytnictwem w kontekście pokrywającym się z treścią/ efektami zajęć z parazytologii, 

po stosownym uzasadnieniu decyzji wnioskodawcy nie powinno być problemu  

z uznaniem, że taki mikrobiolog jest odpowiednim prowadzącym. 

 

9. Czy wykład online w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań przez 

studentów jest liczony jak zajęcia kontaktowe? 

 

Przyjmuje się, że nie. W obowiązujących przepisach jest mowa o bezpośrednim kontakcie, 

a takim jest kontakt bardzo bliski, niczym nieprzedzielony (vide: SJP PWN). 

 

10. Proszę uprzejmie o wskazanie podstawy interpretacji pojęcia "zajęcia do 

wyboru". 

 

Nie ma jednoznacznej interpretacji. Przyjmuje się, że wybór powinien faktycznie wpływać 

na merytoryczną realizację programu. Z tego powodu interpretacje reprezentują dwa 

odmienne podejścia do języków obcych i zajęć, podczas których przygotowywana jest 

praca dyplomowa (seminarium, pracownia itp.). W przypadku restrykcyjnym wychodzi się 

z założenia, że niezależnie od wyboru student nadal uczy się języka czy przygotuje pracę, 

więc wybór nie ma wpływu merytorycznego. Poza tym nie może nie zrealizować tych 

przedmiotów, ponieważ stanowią stały element programu. W liberalnym podejściu 

wskazuje się, że uczy się innego języka i przygotowuje inną pracę. Podobny problem 

dotyczył kiedyś wychowania fizycznego i nadal dotyczy praktyk zawodowych. W praktyce 

wyraźnie przeważa interpretacja liberalna, ale warto pamiętać o przeciwnym spojrzeniu 

na problem i głównym celu umożliwiania wyboru. Gdy ma miejsce wybór „albo-albo” 

między odmiennymi treściowo zajęciami (przedmiotami), zwykle różniącymi się już na 

poziomie ich nazwy, nie ma wątpliwości, że są to „zajęcia do wyboru”. 

 



 

 

11. Czy student inżynierskiego kierunku musi wykonać pracę inżynierską? 

 

Praca inżynierska jest szczególnym rodzajem pracy dyplomowej. Najważniejsze regulacje 

dotyczące pracy dyplomowej znajdują się w art. 76 PSWiN, jednak nie odnajdziemy w nim 

powszechnie stosowanych nazw np. praca licencjacka, praca magisterska, praca 

inżynierska, które oddają charakter programu studiów. Biorąc pod uwagę specyfikę 

efektów uczenia się na kierunkach inżynierskich i fakt, że praca oddaje charakter 

realizowanych i weryfikowanych efektów, które pozwolą na nadanie specyficznego 

tytułu zawodowego, można przyjąć, że praca dyplomowa kończąca studia inżynierskie 

powinna być „pracą inżynierską”. 

 

12. Czy kopie porozumień z pracodawcami mogą być kontynuacją (np. zostały 

zawarte w 2016 roku i nadal obowiązują) czy muszą być zawierane na nowo dla 

tego nowego – wnioskowanego kierunku? 

 

To zależy od treści porozumień. Istotne są zawarte w nich szczegółowe informacje, m.in. 

takie, które wskażą nie tylko aktualność, ale i ich powiązanie z wnioskowanym 

kierunkiem i zakres współpracy (np. praktyki zawodowe, opinie o programie studiów 

etc.). 

 

13. Czy punkty ECTS za praktyki włącza się do minimum 210 godzin dla studiów 

inżynierskich, czy te 210 godzin to tylko wykłady, ćwiczenia, laboratoria? 

 

Przypuszczamy, że chodziło o 210 punktów ECTS dla 7-semestralnych studiów 

inżynierskich. Praktyki zawodowe są rodzajem zajęć dydaktycznych, stanowią część 

programu studiów, a zatem przypisane im punkty ECTS stanowią część całkowitej liczby 

punktów. 

 

14. Jeżeli kierunek, o który się staramy nie ma przypisanych zakładanych efektów 

kształcenia, to powinniśmy sami te efekty opracować? Jakie przyjąć założenia 

przy ich kształtowaniu, tzn. czy powinny być bardzo ogólne czy raczej 

szczegółowe? 

 

Tak, jeśli efekty uczenia się nie są zdefiniowane w przepisach prawa (w szczególności  

w standardach kształcenia) należy je opracować samodzielnie. Metodologia ich 

opracowywania to bardzo obszerny temat, któremu poświęcamy całodniowe szkolenie, 

jednak w dużym skrócie można stwierdzić, że muszą być bardziej precyzyjne i oddające 

charakter kierunku niż efekty dla poziomu PRK określone w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 



 

 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, ale bardziej ogólne niż tzw. efekty przedmiotowe, które są spójne m.in.  

z treściami programowymi dla konkretnych przedmiotów. 

 

15. Czy poza porozumieniem o współpracy należy dołączyć doświadczenia 

pracodawców o przyjęciu na praktyki, jeśli wnioskujemy o studia praktyczne? 

 

Warto dodać opis pracodawcy, aby wykazać, że jest właściwym miejscem do realizacji 

praktyk. Istotne jest m.in. dopasowanie do potrzeb pod względem merytorycznym czy 

możliwość przyjęcia określonej liczby praktykantów w danym czasie. 

 

16. W jaki sposób należy liczyć 50% udziału pracowników etatowych prowadzących 

zajęcia w kontekście praktyk? Jak uwzględnić praktyki w ogólnej liczbie zajęć? 

 

Zachęcamy do zapoznania się z interpretacjami PKA: 

https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-3.pdf  

https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-4.pdf  

 

17. A jak z tworzeniem kierunków, jeśli nie potrzeba pozwolenia z MEiN? 

Czy uważa Pan, że dobrze jest przygotować sobie taki wniosek "sami dla siebie"? 

 

Bardzo dziękujemy za to pytanie, ponieważ szczególnie nas ucieszyło. Tak, jesteśmy 

zdania, że warto opracować taki wniosek, a następnie dokonać autorecenzji. Oczywiście, 

dla własnych potrzeb można zrezygnować ze szczególnej dbałości o stronę redakcyjną, 

jednak warto skompletować opisy i potwierdzające je dokumenty, aby móc dokonać 

dokładnej autoewaluacji i zawczasu wychwycić niedoskonałości, zwłaszcza te, które 

mogłyby spowodować niespełnienie warunków stawianych w przepisach prawa czy – 

równie istotnych – zamiarów autorów koncepcji kształcenia. 

 

 

18. Uprzejmie proszę o informację na temat zasad tworzenia studiów dualnych 

o profilu praktycznym. 

 

Niestety, zasady tworzenia studiów dualnych to zbyt obszerny temat, aby  

w wystarczającym stopniu opowiedzieć o nim w kilku zdaniach. Prosimy jednak trzymać 

się kilku zasad: 1. wyjść od wymagań dla typowego kierunku o profilu praktycznym, 2. 

zawrzeć umowę, o której jest mowa w art. 62 UPSWiN, 3. w umowie dokładnie opisać 

zakres udziału obu stron, 4. niech udział pracodawcy będzie stały, wyraźny i znaczący - 

ilościowo i jakościowo, organizacyjnie i merytorycznie. 

https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-3.pdf
https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-4.pdf

