
PROCEDURA I HARMONOGRAM TWORZENIA STUDIÓW 

za pozwoleniem ministra 

 

1/ Rada dydaktyczna wydziału opiniuje wniosek dziekana o rozpoczęcie procedury tworzenia nowego 

kierunku. 

2/ Dziekan kieruje do prorektora ds. kształcenia wniosek o zgodę na rozpoczęcie procedury tworzenia 

studiów na nowym kierunku. 

3/ Jeśli prorektor wyrazi zgodę, co powinno nastąpić niezwłocznie, dziekan powołuje zespół kierunku 

w celu przygotowania projektu programu studiów. 

4/ Zespół opracowuje projekt efektów kierunku i przesyła do wstępnej oceny do Działu Jakości 

Kształcenia. Po pozytywnej weryfikacji Dział niezwłocznie wprowadza efekty do uczelnianego systemu 

informatycznego. 

5/ Przygotowany program studiów wprowadzony przez zespół do uczelnianego systemu 

informatycznego zostaje przekazany dziekanowi wydziału. 

6/ Dziekan przedstawia projekt radzie dydaktycznej celem zaopiniowania w formie uchwały. 

7/ Po pozytywnej opinii rady dziekan najpóźniej do 20 stycznia przekazuje dokumentację programu 

prorektorowi ds. kształcenia poprzez Dział Jakości Kształcenia. Dział przekazuje program 

recenzentowi oraz uczelnianemu samorządowi studenckiemu celem zaopiniowania w ciągu 21 dni. 

8/ Na posiedzeniu uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, po zapoznaniu się z recenzją eksperta, 

wydaje opinię. Program wraz z opiniami jest przedstawiany następnie na posiedzeniu uczelnianej rady 

ds. kształcenia celem wydania ostatecznej opinii (posiedzenie odbywa się zazwyczaj w trzeci 

poniedziałek miesiąca). 

9/ Prorektor ds. kształcenia występuje do Senatu, który odbywa się w ostatni czwartek danego miesiąca, 

z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów oraz do rektora z wnioskiem 

o utworzenie studiów w drodze zarządzenia. 

10/ Rektor występuje do ministra z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów. Wniosek 

przygotowuje zespół kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie w sprawie 

studiów), co zajmuje przynajmniej 2 tygodnie. Według ustawy wniosek należy złożyć nie później niż 6 

miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów. 

 

Uwaga:   Zakończenie procedury na poziomie uczelni, czyli podjęcie uchwały przez Senat, musi 

nastąpić do końca lutego roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie studiów. 

Nie można precyzyjnie określić zarówno czasu trwania procedury jak i większości terminów, 

ponieważ są one zależne od terminów wydziałowych, a zwłaszcza od tempa pracy zespołu 

kierunku. Przy dobrze pracującym zespole można założyć, że procedura na poziomie wydziału 

potrwa 4 miesiące (rozpoczęta na początku października), a na poziomie centralnym miesiąc. 

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące ww. procedury można znaleźć w uchwale nr 130/2019 Senatu 

US z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów 

wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia (uchwała dostępna pod adresem URL 

http://bip.usz.edu.pl/attachments/download/4281). 

http://bip.usz.edu.pl/attachments/download/4281

