
 

 

ZARZĄDZENIE NR  16/2017 

REKTORA 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

z dnia 23.03. 2017 r. 

w sprawie: procedury tworzenia lub likwidacji kierunków studiów wyższych 

w Uniwersytecie Rzeszowskim 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” (Dz. U. z 2016 r., poz.64) 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie 

warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016, poz. 1596 z późn. zm.) 

4. 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.) 

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych 

w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1594) 

6. Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 lutego 2017 roku w sprawie 

wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych. 

7. Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach 

wyższych oraz sporządzanie ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

§ 1 

1. 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  

i profilu kształcenia oraz roku akademickiego, od którego studia mają być uruchomione, 

2) podpisany przez dziekana i zaparafowany w Dziale Organizacyjno-Prawnym UR projekt 

 uchwały Senatu UR dotyczącej określenia efektów kształcenia wraz z opisem efektów 

 kształcenia dla tworzonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,  

3) podpisany przez dziekana i zaparafowany w Dziale Organizacyjno-Prawnym UR projekt 

 uchwały Senatu UR w sprawie utworzenia kierunku studiów, 

4) wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów, zgodny z zapisami § 15 Rozporządzenia  

 w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

2. Za treści merytoryczne oraz sporządzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

odpowiada rada programowa przygotowująca wniosek. 



 

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć do Rektora UR w wersji papierowej  

i elektronicznej za pośrednictwem Działu Jakości i Akredytacji (z wyłączeniem pisma 

przewodniego wymaganego jedynie w wersji papierowej), nie później niż do 31 stycznia roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, w którym planowane jest uruchomienie 

studiów. Jednostka posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie związanej z wnioskowanym kierunkiem, składa dokumentację nie 

później niż do 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym planowane jest uruchomienie studiów. 

 

§ 2 

1. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje decyzję o skierowaniu dokumentacji wniosku  

o utworzenie nowego kierunku do właściwych rzeczowo komisji senackich celem zaopiniowania,  

a następnie na posiedzenie Senatu UR. 

2. Senat UR zatwierdza efekty kształcenia dla wnioskowanego kierunku, na określonym poziomie  

i profilu kształcenia. Za efekty kształcenia przedkładane do uchwalenia przez Senat UR są 

odpowiedzialne: rada podstawowej jednostki organizacyjnej oraz rada programowa opracowująca 

wniosek. 

3. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2, Senat UR podejmuje również uchwałę w sprawie 

utworzenia nowego kierunku studiów wyższych na określonym poziomie i profilu kształcenia 

i powierzenia jego prowadzenia jednostce organizacyjnej Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. 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. 

6. 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, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.  

7. Dokumentację wniosku przesyła się w wersji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę 

podawczą lub na informatycznym nośniku danych 

 

 

 



 

§ 3 

1. Uchwałę w sprawie likwidacji kierunku studiów podejmuje Senat UR. 

2. 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. 

3. Przedłożony wniosek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego kieruje do zaopiniowania przez właściwe 

rzeczowo komisje senackie, a następnie na posiedzenie Senatu. 

 

§ 4 

1. Powołanie lub likwidacja specjalności w ramach prowadzonego kierunku studiów należy do 

kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2. Specjalność tworzona jest w obrębie kierunkowych efektów kształcenia określonych dla danego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 

3. W przypadku powołania specjalności podstawowa jednostka organizacyjna: 

1) posiada program studiów w tym plan studiów, zatwierdzony przez radę tej jednostki; 

dopuszczalne zmiany w programie wynikające z utworzenia nowej specjalności przez jednostkę 

nieposiadającą uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego reguluje  

§ 6, ust. 3 oraz § 21 Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r., w sprawie warunków 

prowadzenia studiów, 

2) zapewnia prawidłową realizację celów kształcenia z uwzględnieniem infrastruktury 

dydaktycznej oraz minimum kadrowego. 

4. 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 

1.  Kierunek studiów może być utworzony wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych UR na    

podstawie zawartego pomiędzy nimi porozumienia. 

2.  Szczegółowe zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, reguluje Zarządzenie Rektora 

UR nr 13/2017 z 13.03.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia kierunków studiów 

prowadzonych wspólnie przez jednostki organizacyjne UR. 

§ 6 

1.  Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i Polską Komisję  

Akredytacyjną o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia 

rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku, oraz  przedkłada niezbędne informacje  

w celu określenia wskaźników kosztochłonności dla nowo utworzonego kierunku, zawierające 

w szczególności: 

 1) nazwę uruchamianego kierunku; 

  2) dziedzinę lub dziedziny nauki lub sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

danego kierunku studiów, ze wskazaniem procentowego udziału w jakim program studiów odnosi 

się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. 

2.  Rektor niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, właściwego 

ministra nadzorującego uczelnię i Polską Komisję Akredytacyjną o zaprzestaniu spełniania przez 

podstawową jednostkę organizacyjną warunków do prowadzenia studiów, w tym o zmianach  

w stanie zatrudnienia wpływających na posiadanie uprawnienia do prowadzenia studiów. 

3. W przypadku nieuruchomienia studiów wyższych na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia  

w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów na podstawie decyzji 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnienie to wygasa z mocy prawa. 

 

§ 7 

Za realizację niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnymi dziekanów wydziałów oraz dyrektorów 

jednostek na prawach wydziałów, a nadzór powierzam Prorektorowi ds. Studenckich  

i Kształcenia. 

 

 

 



 

§ 8 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyłączeniem terminu określonego w § 2, ust. 3, 

który obowiązuje od 1 października 2017 r. 

2.  Traci moc Zarządzenie Rektora nr 44/2015 z 20 kwietnia 2015 r. 

 

 

         REKTOR 

       UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

            Prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 


