Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora SWSM nr 1A/R/SWSM/2019
z dn. 24.01.2019r.

Wytyczne do utworzenia nowego kierunku studiów
oraz przygotowania i modyfikacji programów kształcenia
dla studiów I i II stopnia o profilu praktycznym
1. Uruchamianie nowego kierunku studiów I i II stopnia o profilu praktycznym
Zasady ogólne:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

I. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia
ministra. Uczelnia występuje z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu. Wniosek składa się nie później
niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów. Minister wydaje
pozwolenie po zasięgnięciu opinii:
1) PKA w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku,
poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni (załącznik nr 1);
2) ministra nadzorującego uczelnię;
Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu.
Uczelnia przyporządkowuje kierunek do co najmniej 1 dyscypliny. W przypadku
przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje się
dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia
się (art. 53, 54).
II. Studia są prowadzone w formie:
1) studiów stacjonarnych, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS
objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
i studentów;
2) studiów niestacjonarnych wskazanych w uchwale senatu, w ramach których mniej niż
połowa punktów ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia i studentów.
Zajęcia na studiach stacjonarnych są prowadzone odrębnie od zajęć na studiach
niestacjonarnych (art. 63).
III. Studia są prowadzone na poziomie:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich.
Studia prowadzone są na profilu praktycznym, na którym ponad połowa punktów
ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne (art. 64).
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IV. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program
studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich
– co najmniej 7 semestrów. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają
od 3 do 5 semestrów. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12
semestrów. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne
(art. 65).

V. Studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie
programu studiów, który określa:
1) efekty uczenia się, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych
charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk
drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej
ustawy (tj. Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji);
2)
3)

opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;
liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.

Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania
efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada średnio 25 godzinom pracy studenta
obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną
z tymi zajęciami.
Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część
efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy
wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze
co najmniej:
1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich;
2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia (art. 67).
VI. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni
posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć
oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie. W ramach
programu studiów o profilu praktycznym co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych
jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym
miejscu pracy (art. 73).
VII. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
1)
uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano
co najmniej:
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a) 180

punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
90 punktów ECTS – w przypadku studiów drugiego stopnia,
c) 300 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających
9 albo 10 semestrów,
d) 360 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających
11 albo 12 semestrów;
złożenie egzaminu dyplomowego;
pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów drugiego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia,
o ile przewiduje to program studiów (art. 76).
b)

2)
3)

VIII. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określił, w drodze
rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861)):
1)
wymagania dotyczące programu studiów,
2)
kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie,
3)
zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu, dokumenty dołączane do wniosku
oraz sposób składania wniosku,
4)
wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być
uzyskana w ramach tego kształcenia,
5)
sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów
i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych
w dokumentach,
6)
wzór legitymacji studenckiej oraz sposób wydawania legitymacji i potwierdzania jej
ważności,
7)
sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji
uczelni,
8)
sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1,
przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
9)
niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego,
10) wzór suplementu do dyplomu,
11) tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra
i magistra inżyniera,
12) wysokość i sposób pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych
do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej
oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów
w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub
duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu (art. 81).
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Złożenie wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku,
poziomie i profilu, dokumenty dołączane do wniosku oraz sposób składania wniosku
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz. U. poz. 1861)

Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów zawiera:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

ogólną charakterystykę studiów obejmującą:
a) nazwę kierunku, poziom i profil oraz formę lub formy studiów,
b) koncepcję kształcenia, w tym: – wskazanie związku studiów ze strategią uczelni, –
wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności
efektów uczenia się z tymi potrzebami, – przyporządkowanie kierunku do dyscypliny
lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny
wiodącej;
uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości
kształcenia;
opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia;
opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu
prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, w tym:
a) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia
zajęć, obejmujący: – imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, – informację
o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w uczelni albo terminie podjęcia przez
niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie
stanowić dla niego podstawowe miejsce pracy, – w przypadku nauczyciela
akademickiego – informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym,
naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia
zawodowego w zakresie programu studiów, a w przypadku innej osoby – informacje
potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających
na prawidłową realizację zajęć,
b) planowany przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób,
proponowanych do prowadzenia zajęć, z uwzględnieniem: – liczby godzin zajęć
przydzielonych nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy, – zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
w ramach studiów o profilu praktycznym
c) przewidywaną liczbę studentów,
d) informacje na temat infrastruktury, w tym opis laboratoriów, pracowni, sprzętu
i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia kształcenia,
e) informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych
oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki
Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;
wykaz załączników.
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Do wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów dołącza się:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

kopię aktu wydanego przez rektora w sprawie utworzenia studiów na określonym
kierunku, poziomie i profilu oraz kopię uchwały senatu w sprawie ustalenia programu
studiów wraz z tym programem studiów;
przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach
i latach cyklu kształcenia;
kopię opinii samorządu studenckiego dotyczącą programu studiów;
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;
kopie dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędną
do prowadzenia kształcenia w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia
rozpoczęcia prowadzenia zajęć;
opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących
literaturę zalecaną na kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp;
kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia
określonej liczby studentów na praktyki;
oświadczenia rektora o niewystąpieniu okoliczności, o których mowa w: art. 53 ust. 10
ustawy, art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. b i d ustawy (§ 9).

Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów podpisuje rektor podpisem zaufanym albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów
składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w postaci
elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (§ 10).
Do wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów poza siedzibą uczelni, w tym za granicą,
stosuje się przepisy § 9 i § 10 (§ 11).

2. Wymagania dotyczące programu studiów
Przygotowanie i modyfikacja programów studiów (profil praktyczny)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz. U. poz. 1861)

Przygotowanie programów studiów (profil praktyczny)
I. W programie studiów określa się:
1)
formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną
do ukończenia studiów na danym poziomie;
2)
tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
3)
zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem
do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych
efektów;
4)
łączną liczbę godzin zajęć;
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5)

6)

7)

8)

sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia;
łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia;
liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS –
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;
wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS,
jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

W programie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych
w formie studiów stacjonarnych określa się również zajęcia z wychowania fizycznego
w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin; zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje
się punktów ECTS.
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS.
Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa
dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów
ECTS, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej.
Program studiów o profilu praktycznym – obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności
praktyczne w wymiarze większym niż 50% całkowitej liczby punktów ECTS (§ 3).
Określone w programie studiów efekty uczenia się uwzględniają efekty w zakresie
znajomości języka obcego.
Efekty uczenia się dla studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera
lub magistra inżyniera zawierają również pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających
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 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r.
poz. 650 i 1669) (§ 4).
W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku program studiów jest realizowany
z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia, w zakresie
przewidzianym w tym programie, od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć na tym kierunku
(§ 5).
Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o profilu
praktycznym, są prowadzone:
1)
w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;
2)
w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów (§ 6).
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Modyfikacja programów studiów
Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.
W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się
z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa
w art. 352 ust. 1, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian. W programie
studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian łącznie
do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym
na dzień wydania tego pozwolenia.
Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia.
W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie
zmiany:
1)
w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć,
uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane
z działalnością zawodową;
2)
konieczne do:
a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących.
Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane
w BIP na stronie podmiotowej uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru,
którego dotyczą (§ 7).

Dokumentacja programu studiów zawiera co najmniej:
1. Dokumentacja efektów uczenia się w formie tabeli z odniesieniem do charakterystyk
pierwszego i drugiego stopnia PRK
2. Matryca efektów uczenia się kierunkowych z odniesieniem do efektów uczenia się
modułowych
3. Określenie wskaźników ECTS
4. Sylabusy

Podstawa prawna
1. Uprawnienia jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia kierunków studiów na określonym poziomie i profilu
kształcenia określa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
2. Wymagania dotyczące programu studiów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861);
3. Wytyczne uwzględniają zapisy Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.
2016 poz. 64) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
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