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WNIOSEK 
o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych 

 

Nazwa Uczelni  składającej wniosek:  

 ......................................................................................................................................................  

Jednostka prowadząca kształcenie (wydział/filia):  .................................................................  

 

Skład zespołu przygotowującego wniosek: 

 

        Imię i nazwisko/         Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/ 
funkcja pełniona w zespole                            funkcja pełniona w Uczelni 
 
 
.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

.......................................... ..................      ........................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREŚCI: 

I. Ogólna charakterystyka studiów 
 

Nazwa kierunku studiów: ......................................................................................................... 

 ................................................................................................................ :poziom studiów ۔

 ................................................................................................................... :profil studiów ۔

 ........................................................................................................ :forma/formy studiów ۔
 uwzględnienie w programie studiów kształcenia przygotowującego do wykonywania ۔

zawodu nauczyciela (tak, obligatoryjnie / tak fakultatywnie / nie)1  

 ..………………………………………………… tytuł zawodowy nadawany absolwentom ۔
 (licencjat / inżynier / magister / magister inżynier lub tytuł zawodowy równorzędny tym tytułom zgodnie  

z § 29-31 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 ze zm.) 

Przewidywana liczba studentów (dla całego cyklu kształcenia) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Łącznie 

   
 

II. Koncepcja kształcenia 
2.1. Wskazanie związku studiów ze strategią uczelni ......................................................................... 
2.2. Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów 

uczenia się z tymi potrzebami ...................................................................................................... 
2.3. Dyscyplina/-y naukowe/artystyczne do których odnoszą się efekty uczenia się: 

...................................................................................................................................................... 
(w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny należy określić dla każdej z tych 
dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 
(w zaokrągleniu do liczb całkowitych) 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 
   

 

L.p. Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 
    

 
 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić (Uwaga: nie dotyczy wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji 
wczesnoszkolnej oraz pedagogika specjalna przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, 
nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 
 



III. Uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 
................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
IV. Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości kształcenia 
4.1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji  

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 
................................................................................................................................................................. 
 
4.2. Warunki i sposób podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia  

na kierunku 
................................................................................................................................................................. 
 
4.3. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym  

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonaleniu form wsparcia 
................................................................................................................................................................. 
 
4.4. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów 
................................................................................................................................................................ 
 
4.5. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie 

programu studiów 
................................................................................................................................................................ 

 
V.  Opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów (w przypadku studiów o profilu 
ogólnoakademickim) 

................................................................................................................................................................. 
 
VI. Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia 
.................................................................................................................................................................. 
 
VII. Opis warunków prowadzenia studiów oraz sposób organizacji i realizacji procesu 

prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się 
7.1. Wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia zajęć wraz  

z planowanym przydziałem i wymiarem zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, 
proponowanych do prowadzenia zajęć (należy dokonać ogólnej charakterystyki kadry oraz  zamieścić 
w załączniku szczegółowy opis nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych  
do prowadzenia zajęć, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia – dla profilu 
ogólnoakademickiego lub Załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia – dla profilu praktycznego) 

7.2. Informacje na temat infrastruktury (opis laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia, 
niezbędnych do prowadzenia kształcenia) 

.................................................................................................................................................................. 
 
7.3. Informacja na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych  

oraz elektronicznych zasobów wiedzy (w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki  
i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica) 

................................................................................................................................................................. 



 
VIII. Załączniki 
8.1. Kopia aktu wydanego przez rektora w sprawie utworzenia kierunku studiów ...... stopnia  

o nazwie ................................................................... o profilu …………………………………… 
8.2. Kopia uchwały nr ................ Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 

................. w sprawie ustalenia programu studiów ...... stopnia o nazwie ….................................. 
o profilu ...... …………………wraz z programem tych studiów 

8.3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku, poziomie i profilu  
Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 
poziomie 

 

Łączna liczba godzin zajęć  
Łączna liczba godzin  zajęć prowadzonych na wnioskowanym kierunku,  

przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni składającej 
wniosek jako podstawowym miejscu pracy 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 
przyporządkowany jest kierunek w liczbie punktów ECTS koniecznej  
do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku kierunku 

przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich  

lub innych osób prowadzących zajęcia 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

(dla profilu 
ogólnoakademickiego) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
kształtujących umiejętności praktyczne 

(dla profilu praktycznego) 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć  
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom lub grupom zajęć  
do wyboru 

 

Wymiar praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach tych praktyk (w przypadku profilu ogólnoakademickiego 

jeżeli program studiów na wnioskowanym kierunku przewiduje praktyki) 

 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku stacjonarnych 
studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

 

 
 

8.4. Zajęcia lub grupy zajęć odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub praktycznego 

       Tabela 1. Profil ogólnoakademicki* 

Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową  
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, 

uwzględniające udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności 
naukowej lub udział w tej działalności 

Nazwa zajęć lub grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczba 
godzin 

Liczba punktów 
ECTS 

    
    
    
    



 Razem:   
 
 

      Tabela 2. Profil praktyczny* 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 
Nazwa zajęć lub grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczba 

godzin 
Liczba punktów 

ECTS 
    
    
    
    
    
    
 Razem:   

 
 

8.5. Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru  
 

Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 
Nazwa zajęć lub grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczba 

godzin 
Liczba punktów 

ECTS 
    
    
    
    
    
    
 Razem:   

 
 

8.6. Zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych  
w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art.  
7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 226) – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów 
kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera / magistra inżyniera 

Nazwa zajęć lub grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

    
    
    
    
    
    
 Razem:   

 
 

8.7.W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących  
do wykonywania jednego z zawodów, regulowanych standardami kształcenia należy zamieścić 
wypełnioną odpowiednią tabelę zamieszczoną na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej pod 
linkiem: https://www.pka.edu.pl/ocena/wzory-recenzji-i-wnioskow/ 

8.8.Przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach  
i latach cyklu kształcenia (plan studiów) 

8.9. Kopia opinii samorządu studenckiego dotyczącego programu studiów 
8.10. Kopie deklaracji nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinztgq4dg
https://www.pka.edu.pl/ocena/wzory-recenzji-i-wnioskow/


pracy, ze wskazaniem, czy uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,a w przypadku 
innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć – o terminie rozpoczęcia prowadzenia zajęć  

8.11. Kopie dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędną do prowadzenia 
kształcenia w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia prowadzenia zajęć 

8.12. Opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących literaturę 
zalecaną na kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp 

8.13. Kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia 
określonej liczby studentów na praktyki 

8.14. Oświadczenie rektora o niewystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 53 ust. 10,  
art. 55 ust. 1, pkt 1 lit. b i d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

Do wniosku należy dołączyć kosztorys według wzoru uregulowanego innymi przepisami wewnętrznymi UJK 
 

* niewłaściwe usunąć 


