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Procedura nr 3

Tworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

1. Opis czynności Wniosek o utworzenie kierunku studiów (specjalności) musi być przedstawiony najpóźniej na 
styczniowej Komisji ds. Nauczania. W związku z tym wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem 
musi wpierw trafić do Działu Nauczania w celu sprawdzenia.
Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez kierownika podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej – dziekana danego wydziału. Kompletny wniosek należy zaadresować do Prorektora 
ds. dydaktyki i przesłać do Działu Nauczania.

Osoba odpowiedzialna Jednostka dydaktyczna, Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, Dział Nauczania

Termin realizacji styczeń

Podstawa prawna Dokumenty zewnętrzne:
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przy-

gotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego
 ʘ Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz. 1
 ʘ Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz. 2
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. sprawie warunków prowadzenia stu-

diów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-

runków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programo-

wej i instytucjonalnej
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w spra-

wie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia mię-
dzykierunkowe oraz makrokierunki

 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla po-
szczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, 
jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

 ʘ Załączniki do rozporządzenia-lista standardów kształcenia
 ʘ Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wyma-

ganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczy-
cieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 ʘ Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 ʘ Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształ-
cenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

Uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej:
 ʘ Uchwała nr 165/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 marca 2011 

r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny bazy dydaktycznej kierunków medycznych
 ʘ Uchwała nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2007 

r. w sprawie kryteriów oceny bazy dydaktycznej
 ʘ Uchwała nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 r.
 ʘ w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych 

w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów

Dokumenty wewnętrzne:
 ʘ Zarządzenie nr 31 Rektora UJ z 7 maja 2012 r. w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji stu-

diów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie 
Jagiellońskim
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 ʘ Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 7 maja 2012 r. w sprawie: wzoru oświadczenia nauczyciela 
akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego

 ʘ Wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 ʘ Zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. w sprawie: szczegółowych wzorów doku-

mentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kur-
sach dokształcających

 ʘ Uchwała nr 2/I/2012 Senatu UJ z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: wytycznych dla rad 
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projek-
towania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

2. Opis czynności Kompletny wniosek o utworzenie kierunku lub specjalności powinien zawierać:
 ʘ kartę wniosku w sprawie utworzenia kierunku (specjalności) studiów;
 ʘ wypis z protokołu posiedzenia rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utwo-

rzenia kierunku (specjalności) studiów;
 ʘ pismo przewodnie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do Prorektora UJ ds. 

dydaktyki z prośbą o zaopiniowanie wniosku na posiedzeniu właściwej komisji senackiej 
oraz o jego przedłożenie pod obrady Senatu UJ wraz z uzasadnieniem merytorycznym 
utworzenia kierunku (specjalności) studiów;

 ʘ uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie programu kształcenia, zgod-
nie ze wzorem określonym w zarządzeniu nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 
lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia 
na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających;

 ʘ program kształcenia, który powinien zawierać: 
 • opis zakładanych efektów kształcenia (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12),
 • plan studiów (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12),
 • sylabusy poszczególnych modułów kształcenia uwzględniające metody weryfikacji efek-

tów kształcenia osiąganych przez studentów (załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12), sporzą-
dzone czcionką Times New Roman 9 pkt, w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD,

 • matrycę efektów kształcenia dla programu kształcenia na określonym poziomie i profilu 
kształcenia (załącznik nr 5 do zarządzenia nr 12).

 ʘ imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu kształcenia wraz z podpi-
sami deklarującymi prowadzenie zajęć z poszczególnych modułów;

 ʘ wykaz osób stanowiących minimum kadrowe dla kierunku studiów (szczególnie w przypad-
ku tworzenia specjalności w zakresie kształcenia językowego) zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warun-
ków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, podpisany przez 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;

 ʘ oświadczenia pracowników o zaliczeniu do minimum kadrowego (szczególnie w przypad-
ku tworzenia specjalności w zakresie kształcenia językowego) według wzoru określonego 
w zarządzeniu nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wzoru oświadcze-
nia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego;

 ʘ budżet studiów niestacjonarnych, zawierający kalkulację kosztów i wysokość opłat, podpi-
sany przez Kwestora UJ oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;

 ʘ oświadczenie, że wnioskodawca zamierza bądź nie zamierza zatrudnić nowych pracowni-
ków, podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. W przypadku za-
trudniania nowych pracowników należy skierować pismo do Prorektora ds. polityki kadrowej 
i finansowej. Po uzyskaniu zgody Prorektora należy dołączyć ją do wniosku;

 ʘ oświadczenie w sprawie wysokości opłat za drugi kierunek studiów i powtarzanie zajęć (za 
godzinę) podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

 ʘ informację o infrastrukturze sporządzoną w oparciu o kryteria wskazane w uchwale nr 
201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie 
kryteriów oceny bazy dydaktycznej lub w uchwale nr 165/2011 r. w sprawie ustalenia szcze-
gółowych kryteriów oceny bazy dydaktycznej kierunków medycznych;

 ʘ informację o dostępie do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia 
na danym kierunku studiów oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki, a także o liczbie kompute-
rów w bibliotece z dostępem do Internetu i specjalistycznych baz danych;

 ʘ informację o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w obszarze wiedzy odpo-
wiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów w przypadku 
studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, sporządzoną w oparciu 
o kryteria wskazane w uchwale nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadze-
nia badań naukowych, w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów;
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 ʘ opinię odpowiedniej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w sprawie utworzenia no-
wego kierunku studiów, przedstawioną przez Przewodniczącego Wydziałowej Rady Sa-
morządu Studentów.

 ʘ informację o wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia, uwzględniającym 
działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, 
zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 36 
w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia;

 ʘ opinię interesariuszy zewnętrznych w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów (są to 
np. potencjalni pracodawcy);

 ʘ w przypadku tworzenia kierunku studiów prowadzonego przez co najmniej dwie podsta-
wowe jednostki organizacyjne UJ wymagane jest porozumienie jednostek współprowa-
dzących dany kierunek studiów (dokumenty podpisują obaj kierownicy podstawowych 
jednostek organizacyjnych).

 ʘ kartę wniosku w sprawie utworzenia kierunku (specjalności) studiów;
 ʘ wypis z protokołu posiedzenia rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utwo-

rzenia kierunku (specjalności) studiów;
 ʘ pismo przewodnie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do Prorektora UJ ds. 

dydaktyki z prośbą o zaopiniowanie wniosku na posiedzeniu właściwej komisji senackiej 
oraz o przedłożenie pod obrady Senatu UJ wraz z uzasadnieniem merytorycznym utwo-
rzenia kierunku (specjalności) studiów;

 ʘ uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie programu kształcenia, zgod-
nie ze wzorem określonym w zarządzeniu nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 
lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia 
na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających;

Zasady rekrutacji na studia powinny zostać skonsultowane z Działem Rekrutacji na Studia UJ. 

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —

Podstawa prawna Zarządzenie nr 31 Rektora UJ z 7 maja 2012 r., załącznik nr 1.

3. Opis czynności Wniosek, sprawdzony i zatwierdzony przez Stałą Senacką Komisję ds. Nauczania, jest kierowany 
na posiedzenie Senatu, odbywające się w środę w tygodniu następującym po posiedzeniu Komi-
sji ds. Nauczania.

Osoba odpowiedzialna Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

4. Opis czynności Po zatwierdzeniu wniosku jest on kierowany do Działu Promocji i Informacji UJ, który umieszcza 
uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej UJ.

Osoba odpowiedzialna Dział Promocji i Informacji

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

5. Opis czynności Dział Nauczania umieszcza uchwałę na swojej stronie www.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

6. Opis czynności Rektor UJ przekazuje uchwałę Senatu UJ w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, 
poziomie i profilu kształcenia wraz z informacją o obsadzie kadrowej Ministrowi Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Senat UJ.

Osoba odpowiedzialna Rektor UJ

Termin realizacji miesiąc od dnia podjęcia uchwały przez Senat UJ

Podstawa prawna —


