
DOKUMENTACJA 

URUCHAMIANIE NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH 
(obowiązująca w roku ak. 2017/2018) 

 

 

1. Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych 
 Wniosek – wymagana zgoda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (zał. 1 do 

zarządzenia Rektora UJK 8/2017 zobacz zarządzenie) 

 Wniosek – niewymagający zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (zał. 2 do 

zarządzenia Rektora UJK 8/2017 zobacz zarządzenie) 

Uwagi: wszystkie informacje niepotrzebne we wniosku należy usunąć (np. te z zaznaczeniem 

„niepotrzebne usunąć”, odnoszące się np. do profilu kształcenia; nr zał. do zarządzenia itp.) 

 

Podane niżej załączniki dotyczą profilu ogólnoakademickiego/praktycznego studiów 

wyższych (pierwszego/ drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich) 

 
Można korzystać z podanych załączników (w sytuacji gdy są wymagane) we wniosku o uruchomienie studiów 

doktoranckich/podyplomowych 

 

Zgodnie ze Spisem treści Wniosku… (Wybrane punkty/podpunkty) 

I. Dokumenty organów Uczelni – w przypadku wymaganych Opinii lub Uchwał należy 

załączyć skany podpisanych dokumentów, w przypadku Uzasadnienia  utworzenia  

studiów … należy wpisać uzasadnienie zawierające m.in. ogólną charakterystykę 

kierunku, sylwetkę absolwenta oraz limit przyjęć na studia stacjonarne/niestacjonarne 

II. Program kształcenia na studiach 

 pierwszego/ drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim 

(zał. 1 do uchwały Senatu UJK 102/2016 zobacz uchwałę) 

 pierwszego/ drugiego stopnia/ jednolitych magisterskich o profilu praktycznym (zał. 2 

do uchwały Senatu UJK 102/2016 zobacz uchwałę) 

 

 doktoranckich (zał. 3 do uchwały Senatu UJK 102/2016 zobacz uchwałę) 

 podyplomowych (zał. 4 do uchwały Senatu UJK 102/2016 zobacz uchwałę) 

 

Załącznik do Programu kształcenia… – Opinie interesariuszy zewnętrznych o zakładanych 

efektach kształcenia (p. wzór, który może być w pewnym stopniu zmieniony) 

 

Załącznik do Programu kształcenia… – Wykaz zajęć służących zdobywaniu przez studenta 

pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych (p. wzór) 

   LUB 

Załącznik do Programu kształcenia…– Wykaz zajęć o charakterze praktycznym (p. wzór) 

Załącznik do Programu kształcenia… – Deklaracje pracodawców przyjęcia studentów na 

praktyki zawodowe (p. wzór) 

Załącznik  do Programu kształcenia… – Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zał. 6 

do uchwały Senatu UJK 102/2016 zobacz uchwałę) 

Załącznik do Programu kształcenia… – Karty przedmiotów (pol., ang. - zobacz zarządzenie) 

 

http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_8_2017.html
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_8_2017.html
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_102_2016.html
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_102_2016.html
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_102_2016.html
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_102_2016.html
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/opinia_interesariuszy_zewnetrznych.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/tabela_wykaz_zajec_zw_z_prowadzonymi_badaniami.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/tabela_wykaz_zajec_zw_z_praktycznym_przygotowaniem_zawodowym.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/deklaracja_przyjecia_na_praktyki.docx
http://www.ujk.edu.pl/uchwala_nr_102_2016.html
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2016.html


III. Minimum kadrowe kierunku kształcenia  

 

profil ogóloakademicki 

 (3.1.) kopie oświadczeń osób o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego 

w przypadku uzyskania uprawnienia do prowadzenia wnioskowanego kierunku studiów 

(p. wzór) 

 (3.4.) lub (3.2.) wymiar zajęć planowanych dla poszczególnych nauczycieli 

akademickich wraz z informacją o przydziale zajęć związanych z prowadzonymi 

badaniami naukowymi w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim (p. wzór) 

 

profil praktyczny 

 (3.1.) kopie oświadczeń osób o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego 

w przypadku uzyskania uprawnienia do prowadzenia wnioskowanego kierunku studiów 

(p. wzór) 

 (3.4.) lub (3.2.) wymiar zajęć planowanych dla poszczególnych nauczycieli 

akademickich wraz z informacją o przydziale zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym w ramach studiów o profilu praktycznym  (p. wzór) 

 

 

VI. Kalkulacja kosztów kształcenia  

 (6.2) kosztorys studiów wyższych (w sprawie aktualnie obowiązującego wzoru kosztorysu – 

kontakt z p. Tomaszem Czajewiczem, tel. 7336; w sprawie przedłożenia kosztorysu na Komisję 

Budżetową (przed UKJK) – kontakt z p. Ewą Pietrzak, tel. 7253) 

 
 

https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/oswiadczenie_o_zaliczeniu_do_minimum_kadrowego.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/tabela_przydzial_zajec_kwalifikacje_kadry_p_ogolnoakademicki.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/oswiadczenie_o_zaliczeniu_do_minimum_kadrowego.docx
https://www.ujk.edu.pl/webujk/files/2018/uruchamianie-kierunku/tabela_przydzial_zajec_kwalifikacje_kadry_p_praktyczny.docx

