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ZARZĄDZENIE NR 59 /2013
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie: procedury tworzenia lub likwidacji nowych kierunków studiów wyższych
w Uniwersytecie Rzeszowskim
Podstawa prawna:
1.
2.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz
dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065, z późn. zm.)
4. Uchwała nr 165/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny bazy
dydaktycznej kierunków medycznych
5. Uchwała nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny bazy dydaktycznej
6. Uchwała nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań
w zakresie prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów
7. Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiący załącznik do uchwały 350/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 r.
8. Uchwała nr 353/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji
programów kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim
9. Zarządzenie nr 47/2012 Rektora UR z dnia 29.05.2012r. w sprawie: zmian w procedurze przyjmowania dokumentacji dotyczącej programów
kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim
10. Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 8 marca 2012 roku Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących
projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz sporządzania ich
dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim
11. Aneks nr 1 z dnia 19.04.2012 roku do Zarządzenia nr 18/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych
studiach magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim
12. Zarządzenie nr 4/2012 Rektora UR z dnia 20.01.2012r. w sprawie: wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie
Rzeszowskim

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§1
Uchwałę w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów wyższych o określonym poziomie i profilu
kształcenia i powierzenia jego prowadzenia w jednostce organizacyjnej uczelni, podejmuje Senat UR,
z zastrzeżeniem ust. 7.
Uchwała Senatu UR, o której mowa w ust. 1 zatwierdza również efekty kształcenia, do których są
dostosowane plany studiów i programy kształcenia. Za efekty kształcenia przedkładane do uchwalenia
przez Senat UR są odpowiedzialne rada podstawowej jednostki organizacyjnej oraz komisja programowa.
W celu podjęcia przez Senat UR uchwały, o której mowa w ust. 1, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej, w imieniu rady tej jednostki, składa do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego kompletną
dokumentację.
Dokumentację, o której mowa w ust. 3, należy złożyć nie później niż do 31 stycznia roku kalendarzowego
poprzedzającego rok akademicki, w którym planowana jest rekrutacja na studia na określonym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia.
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje decyzję o skierowaniu dokumentacji, o której mowa w ust.
3, do właściwych rzeczowo komisji senackich celem zaopiniowania, a następnie na posiedzenie Senatu UR.
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje uchwałę Senatu UR w sprawie utworzenia studiów na
określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wraz z informacją o obsadzie kadrowej Ministrowi
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie miesiąca od dnia jej podjęcia.
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W przypadku ubiegania się o utworzenie studiów wyższych przez jednostkę nieposiadającą uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego kieruje do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o wydanie decyzji uprawniającej do prowadzenia studiów
na określonym przez Senat UR kierunku, poziomie i profilu kształcenia wraz z załączoną dokumentacją
dotyczącą utworzenia nowego kierunku studiów (3 egzemplarze w formie papierowej oraz jedna w formie
elektronicznej na płycie CD).
W przypadku nieuruchomienia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia w okresie
dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, uprawnienie to wygasa.
§2
Dokumentacja dotycząca utworzenia nowego kierunku studiów zawiera:
1) pismo przewodnie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej skierowane do Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego o utworzenie kierunku studiów ze wskazaniem formy, poziomu studiów
i roku akademickiego, od którego studia mają być uruchomione,
2) projekt uchwały Senatu UR dotyczącej utworzenia kierunku studiów wraz z efektami kształcenia;
3) wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
(po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej).
Za treści merytoryczne oraz sporządzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa odpowiada zespół
przygotowujący wniosek.
§3
Uchwałę w sprawie likwidacji kierunku studiów podejmuje Senat UR.
W celu podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1. kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej
w imieniu rady tej jednostki zwraca się do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z wnioskiem o likwidację
kierunku studiów zawierającym:
1) pismo przewodnie z prośbą o likwidację kierunku studiów wraz z merytorycznym uzasadnieniem oraz
projektem uchwały Senatu UR;
2) wyciąg z posiedzenia rady podstawowej jednostki organizacyjnej zawierający projekt uchwały
w sprawie likwidacji studiów wraz z określeniem planowanego terminu likwidacji oraz zasadami
postępowania w stosunku do studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego odbywających zajęcia w ramach
likwidowanych studiów.
Przedłożony wniosek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego kieruje do zaopiniowania przez właściwe
rzeczowo komisje senackie.
§4
Powołanie lub likwidacja specjalności w ramach prowadzonego kierunku studiów należy do kompetencji
rady podstawowej jednostki organizacyjnej.
W przypadku tworzenia specjalności na danym kierunku studiów nie mogą ulec zmianie kierunkowe efekty
kształcenia określone dla tego kierunku.
W przypadku powołania specjalności podstawowa jednostka organizacyjna:
1) posiada program studiów, zatwierdzony przez radę tej jednostki;
2) zapewnia prawidłową realizację celów kształcenia z uwzględnieniem infrastruktury dydaktycznej oraz
minimum kadrowego.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przedkłada Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia
uchwałę rady jednostki w sprawie utworzenia lub likwidacji specjalności w terminie miesiąca od dnia jej
podjęcia.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Prof. dr hab. Aleksander Bobko

