Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów
1. Ogólna charakterystyka studiów
1.1 nazwa kierunku studiów, poziom i profil kształcenia oraz forma studiów

1.2 koncepcja kształcenia:
1.3 uzasadnienie utworzenia studiów naokreślonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia

wskazanie związku kierunku studiów z misja uczelni oraz strategią jej rozwoju
przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz
określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych
obszarów kształcenia
wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin
artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia
wskazanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom

informacja o posiadanej kategorii naukowej, opis prowadzonych badań w dziedzinie nauki lub
sztuki zwiazanej z wnioskowanym kierunkiem studiów oraz informację w zakresie spełniania
wymagań dotyczących §7, w tym dla kierunku studiów drugiego stopnia wskazanie liczby
1.4 studentów, którzy będą brać udział w badaniach - w przypadku profilu ogólnoakademickiego
1.5 opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegajacego się o przyjęcie na studia
1.6 analiza zgodności zakładanych efektów kstzałcenia z potrzebami rynku pracy

opis sposobów weryfikacji i oceny osiąganych przez studentów efektów kształcenia w trakcie
1.7 całego procesu kształcenia
1.8 opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobów organizacji i realizacji procesu kształcenia
b
wymiar zajęć planowanych dla poszczególnych nauczycieli akademickich, informacje o przydziale zajęć
zwiazanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w ramach studiów o profili praktycznym lub zajęć
zwiazanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim

d
e

informację na temet infrastruktury, którą dysponuje podstawowa jednostka organizacyjna w tym
szczegółowy opis sal dydktycznych, laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia
informacje na temet zapewnienia możliwośći kożystania z zasobów bibliotecznych oraz z elektronicznych
zasobów wiedzy

imiona i nazwisko, nr PESEL, a w przypadku braku nr PESEL seria i numer dowodu
potwierdzającego tożsamość
informacje przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o
terminie podjęcia zatrudnienia w Uczelni
informacje o dorobku naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub
- w przypadku kierunku o profilu praktycznym - opis doświadczenia zawodowego
zdobytego poza uczelnią

