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1.  Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych 
 Wniosek – wymagana / niewymagana zgoda ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego (zał. nr 1 do zarządzenia Rektora UJK nr 89/2018 zobacz zarządzenie); 
 

 w przypadku profilu ogólnoakademickiego - wykaz nauczycieli akademickich oraz 

innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć (zał. nr 2 do zarządzenia Rektora 

UJK nr 89/2018 zobacz zarządzenie / zobacz Wykaz z podpowiedz ią w ypełni enia ); 

 w przypadku profilu praktycznego - wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób 

proponowanych do prowadzenia zajęć (zał. nr 3 do zarządzenia Rektora UJK nr 89/2018 

 zobacz zarządzenie / zobacz Wykaz z podpowiedz ią w ypełnienia ). 
 

Wniosek wraz z kopią uchwały rady wydziału w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów, należy przedłożyć Prorektorowi ds. 

studenckich i kształcenia w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

 

 

Do wniosku należy dołączyć m. in.: 

 
w pkt. IV. Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości 

kształcenia 

w ppkt. 4.1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i 

doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 Opinie interesariuszy zewnętrznych o Programie studiów (p. nowy wzór, który może być   

w pewnym stopniu zmieniony) 
 
 

w pkt. VIII. Załączniki 

w ppkt. 8.5. Kopie 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 

 Deklaracje nauczycieli akademickich ( pobierz deklarację ) 

 Deklaracje innych osób ( pobierz deklarację ) 

w ppkt. 8.8. Kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia 

określonej liczby studentów na praktyki 

 Deklaracje pracodawców przyjęcia studentów na praktyki zawodowe (p. wzór) 
 

 

Uwaga! W przypadku wszystkich załączników (np. akty prawne czy opinie) należy załączyć skany 

podpisanych dokumentów 

http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_89_2018.html
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_89_2018.html
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/12/tabela-nauczyciele_zal2_kom.doc
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_89_2018.html
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/12/tabela-nauczyciele_zal3_kom.doc
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/12/opinia-interesariuszy-zewnetrznych-r_ak2018-2019.doc
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/12/opinia-interesariuszy-zewnetrznych-r_ak2018-2019.doc
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/12/Deklaracja-o-prowadzeniu-przedmiotow-nauczyciela-UJK.docx
http://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/12/Deklaracja-o-prowadzeniu-przedmiotow-przez-pracownika-obcego.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/deklaracja_przyjecia_na_praktyki.docx

