Załączniki do wniosku
1

kopię aktu wydanego przez Rektora w sprawie utworzenia studiów na okreslonym kierunku, poziomie i profilu oraz
kopię uchwały senatu w sprawie ustalenia programu studiow wraz z tym programem studiów

2

przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia

3

kopię opinii samorzadu studenckiego dotyczącą programu studiów

4

kopię deklaracji nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu pracy, ze wskazaniem,
czy uczelni będzie stanowić podstawowe miejsce pracy, a w przypadku innych osób proponowanych do prowadzenia
zajęć - o terminie rozpoczecia prowadzenia zajęc

5

kopię dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędna do prowadzenia kształcenia w zakresie
przewidzianym w programie studiów do dnia rozpoczecia prowadzenia zajęć

6

opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujacych literaturę zalecaną na kierunku
studiów, do których uczelnia zapewni dostęp

7

kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia określonej liczby studentów na
ptraktyki

8

oświadczenie rektora o niewystąpieniu okoliczności

art. 53 ust. 10 Ustawy - Uczelnia, która utworzyła studia na określonym kierunku, poziomie i
profilu albo uzyskała pozwolenie na ich
utworzenie, nie może utworzyć ani ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku,
poziomie i profilu o tej
samej nazwie lub których programy określają takie same efekty uczenia się, przyporządkowane do
tej samej dyscypliny.
art. 55 ust. 1 b) uczelnia posiada zaległości podatkowe, z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, innych danin publicznych lub została wpisana do rejestru dłużników
niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
art. 55 ust. 1 d) uczelnia posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu
subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 112 ust. 1
pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-sach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z
2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1669), zwanej dalej „subwen-cją”, lub dotacji

