
 
 
 

 
 

     UNIWERSYTET          
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
         W TORUNIU 
 

UCHWAŁA Nr 79 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 27 maja 2014 r. 
 

w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu 
kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku  

studiów w języku obcym 

Na podstawie art. 11, art. 163 ust. 1 oraz art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w 
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (t. j. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 131) 

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 

§ 1 

1. Utworzenie kierunku studiów wyższych następuje na podstawie uchwały senatu na 
wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału i Komisję ds. Dydaktyki i Efektów 
Kształcenia. 

2. Wniosek o utworzenie kierunku sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.  

3. Dziekan składa wniosek do prorektora właściwego ds. kształcenia w terminie do końca: 
1) października - w przypadku kierunku studiów uruchamianego od października 

następnego roku akademickiego, 
2) lutego - w przypadku kierunku studiów uruchamianego od semestru letniego 

następnego roku akademickiego. 
4. Prorektor właściwy ds. kształcenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku, przekazuje go Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia do zaopiniowania, 
o ile wniosek spełnia wymogi formalne. Komisja wyraża opinię w ciągu dwóch tygodni 
od otrzymania wniosku. 

5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych prorektor właściwy ds. 
kształcenia zwraca wniosek dziekanowi do uzupełnienia i wyznacza termin uzupełnienia 
braków. 

6. Senat podejmuje uchwałę o utworzeniu kierunku studiów nie później niż w terminie 5 
miesięcy przed rozpoczęciem kształcenia na tworzonym kierunku. 

7. Przepisy ust.1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku tworzenia nowych specjalności na 
kierunku filologia.  

 
  



 
 
 

 
 

§ 2 

1. Utworzenie nowego poziomu lub profilu kształcenia na istniejącym kierunku studiów 
wyższych następuje na podstawie uchwały senatu na wniosek dziekana zaopiniowany 
przez radę wydziału i Komisję ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia. 

2. Przepisy § 1 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 3 

1. Utworzenie nowej formy studiów na istniejącym kierunku studiów wyższych, poziomie i 
profilu kształcenia następuje na podstawie uchwały senatu na wniosek dziekana 
zaopiniowany przez radę wydziału i Komisję ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia. 

2. Przepisy § 1 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.  

§ 4 

1. Utworzenie specjalności na istniejącym kierunku studiów wyższych następuje na 
podstawie zarządzenia rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.  

2. Wniosek o utworzenie specjalności sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dziekan składa wniosek do prorektora właściwego ds. kształcenia nie później niż w 
terminie 5 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia na kierunku, na którym 
tworzona jest specjalność. 

4.  Przepis § 1 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

§ 5 

1. Prowadzenie na istniejącym kierunku, poziomie, profilu kształcenia oraz w istniejącej 
formie studiów wyższych w języku obcym następuje na podstawie uchwały senatu na 
wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.1 dziekan przedstawia prorektorowi 
właściwemu ds. kształcenia następujące dokumenty: 

1) plan studiów w języku obcym sporządzony zgodnie z uchwałą senatu zawierającą 
wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 
programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych, 

2) sporządzone w języku obcym opisy modułów/przedmiotów ujętych w programie 
kształcenia (sylabusów) zgodnie z odrębnym zarządzeniem rektora, 

3) propozycję obsady zajęć z poszczególnych przedmiotów prowadzonych w języku 
obcym ujętych w programie studiów, sporządzoną według wzoru określonego we 
wniosku, o którym mowa w § 1 ust.2, 

4) informację o dorobku naukowym (artystycznym) nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów sporządzoną 
według wzoru określonego we wniosku, o którym mowa w § 1 ust.2, 

5) uchwałę rady wydziału w sprawie prowadzenia studiów w języku obcym, 
6)  uchwałę rady wydziału w sprawie propozycji zasad rekrutacji wraz z 

informacjami dla kandydatów na studia, 
7) kalkulację kosztów zawierającą propozycję wysokości opłaty za studia.  



 
 
 

 
 

3. Dziekan składa wniosek do prorektora właściwego ds. kształcenia nie później niż w 
terminie 5 miesięcy przed planowanym uruchomieniem  studiów wyższych w języku 
obcym.  

4. Przepis § 1 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r. 
   
 
 
   Przewodniczący Senatu 
 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
               R e k t o r 
 
 

          
  
 


