
 

 

 

 

 

Zarządzenie nr  34/2020 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 19 marca 2020 r. 

w sprawie procedury tworzenia lub likwidacji kierunków studiów  

na Uniwersytecie Rzeszowskim 

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j. ze zm.) w związku z § 34 ust. 1 pkt 10 lit. a) Statutu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządza się, co następuje:  

 

  § 1 

1. Dokumentacja dotycząca utworzenia nowego kierunku studiów zawiera: 

1) pismo przewodnie dziekana kolegium skierowane do Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego (zwanego dalej Rektorem) o utworzenie kierunku studiów ze 

wskazaniem formy, poziomu i profilu studiów oraz roku akademickiego, od którego 

studia mają być uruchomione; 

2) wniosek o utworzenie kierunku studiów sporządzony zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn.zm.) wraz z:  

a) zaopiniowaną przez radę dydaktyczną kolegium dokumentacją programu 

studiów, o której mowa w Zarządzeniu nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2019 r. sprawie określenia szczegółowych zasad 

dotyczących projektowania programów studiów pierwszego, drugiego stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji  

w Uniwersytecie Rzeszowskim (z późn. zm.); 

b) przewidywanym harmonogramem studiów; 

c) opinią Samorządu Studentów Kolegium dotyczącą programu studiów dla 

tworzonego kierunku; 

3) informację o planowanej wysokości opłaty za studia wraz z kalkulacją kosztów 

niezbędnych do ich utworzenia i prowadzenia oraz przygotowania i wdrażania 

strategii uczelni; szczegółowe zasady kalkulacji kosztów kształcenia na kierunku 

określają odrębne przepisy; 

4) wskazanie osoby proponowanej przez dyrektora instytutu do pełnienia funkcji 

kierownika kierunku; 



 

5) oświadczenie dziekana kolegium o niewystąpieniu okoliczności, o których mowa  

w art. 53 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

2. Za treści merytoryczne oraz sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa odpowiada zespół przygotowujący wniosek oraz rada 

dydaktyczna kolegium. 

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 składa się w wersji papierowej i elektronicznej za 

pośrednictwem Działu Jakości i Akredytacji (z wyłączeniem pisma przewodniego,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, które składa się tylko w wersji papierowej) nie później niż 

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

z uwzględnieniem ust. 4.  

4. W przypadku posiadania przez Uczelnię uprawnień do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego w dyscyplinie (lub dyscyplinie wiodącej) związanej z kierunkiem studiów, 

dokumentację składa się  nie później niż do końca marca roku kalendarzowego, w którym 

planowane jest uruchomienie studiów. 

 

§ 2 

1. Rektor kieruje dokumentację dotyczącą utworzenie nowego kierunku, o której mowa w § 1 

ust. 1 do właściwych rzeczowo komisji senackich celem jej zaopiniowania.  

2. Po uzyskaniu opinii komisji senackich, o których mowa w ust. 1, Rektor kieruje na 

posiedzenie Senatu UR program studiów. 

3. Senat UR podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku, na 

określonym poziomie i profilu.  

4. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 3, Rektor w drodze zarządzenia tworzy studia 

na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz powierza ich realizację właściwemu 

kolegium, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku ubiegania się o utworzenie kierunku przypisanego do dyscypliny (lub 

dyscypliny wiodącej), w której Uczelnia nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego, Rektor kieruje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wniosek o  wydanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu, nie 

później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dokumentację wniosku, o której mowa § 1 ust. 1 

pkt.2, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, Rektor przesyła w wersji elektronicznej 

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. 

 

§ 3 

1. Rektor w drodze zarządzenia likwiduje studia na określonym kierunku, poziomie i profilu 

na wniosek dziekana kolegium zaopiniowany przez radę dydaktyczną.  

2. Wniosek o likwidację studiów, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać merytoryczne 

uzasadnienie oraz planowaną datę wygaśnięcia studiów (rok akademicki). 



 

3. Rektor kieruje dokumentację dotyczącą likwidacji kierunku, o której mowa w ust. 1-2 do 

właściwych rzeczowo komisji senackich celem jej zaopiniowania.  

 

§ 4 

1. W ramach kierunku studiów może być realizowana specjalność (ścieżka kształcenia). 

2. Specjalność (ścieżka kształcenia) tworzona jest w obrębie kierunkowych efektów uczenia 

się określonych dla danego kierunku, poziomu i profilu. 

3. Specjalność (ścieżkę kształcenia) tworzy się w programie studiów, który ustala Senat UR.  

4. W przypadku tworzenia  specjalności (ścieżki kształcenia) w ramach kierunku studiów, 

dziekan kolegium przedkłada do Rektora: 

1) zaopiniowaną przez radę dydaktyczną kolegium i Samorząd Studentów Kolegium 

dokumentację programu studiów dla nowego cyklu kształcenia wraz z pisemnym 

uzasadnieniem uwzględniającym w szczególności analizę rynku pracy; 

2) planowany harmonogram studiów oraz sylabusy przedmiotów dla tworzonej ścieżki 

kształcenia; 

3) informację o zapewnieniu prawidłowej realizacji zajęć z uwzględnieniem 

infrastruktury dydaktycznej. 

 

§ 5 

1. Rektor zawiadamia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polską Komisję  

Akredytacyjną o: 

1) utworzeniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, w ramach 

posiadanego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego  

w dyscyplinie wiodącej, do której został przyporządkowany kierunek studiów; 

2) rozpoczęciu i zaprzestaniu prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu; 

3) zaprzestaniu spełniania warunków do prowadzenia studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu,  

w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

2. Dziekan kolegium zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Rektora za 

pośrednictwem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o zaprzestaniu spełnienia 

warunków, o których w ust. 1 pkt 3.  

 

§ 6 

1. Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnymi dziekanów kolegiów. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi  

ds. Studenckich i Kształcenia. 

3. Traci moc Zarządzenie nr 16/2017  Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 marca 2017 r.  

w sprawie procedury tworzenia lub likwidacji kierunków studiów wyższych 

w Uniwersytecie Rzeszowskim.  

  



 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2021 r. 

 

 

 

         REKTOR 

       UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

            Prof. dr hab. Sylwester Czopek 


