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Ogólna charakterystyka

nazwa kierunku, poziom i profil oraz formę lub formy studiów
koncepcja kształcenia

wskazanie zwiazku studiów ze strategia uczelni
wskazanie potrzeb społeczno - gospodarczychutworzenia 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

2

Uzasadnienie utworzenia studiów na okreslonym kierunku, poziomie i profilu

3

Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia

4

Opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów - w przypadku wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów o profilu ogólnoakademickim

5

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

6

Opis warunków prowadzenia studiów oraz
sposobu organizacji i realizacji procesu
prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się

wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć

imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a wprzyadku braku nr PESEL - serię i numer dokumentu
potwierdzajacego 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 dorobku dydaktycznym,
naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie
programu studiów, a w przypadku innej osoby - informacje potwierdzajace posiadanie kompetencji i
doswiadczenia pozwalających na prawidłową realizację zajęć

planowany przydział i wymiar zajęc dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych
do prowadzenia zajęć

liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni jako podstawowym
miejscu pracy
zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach studiow o profilu praktycznym lub zajęć związanych z
prowadzoną w uczelni działalnością naukową w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim

przewidywaną liczbę studentów
informację na temat infrastruktury, w tym opis laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia,
niezbednych do prowadzenia kształcenia
informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz
elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej
Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

