
Zarządzenie Nr 20/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów                                  

i specjalności 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Za przygotowanie wniosku o utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie                            

i profilu, odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu, w którym tworzy się kierunek studiów,                    

a w przypadku studiów interdyscyplinarnych Dyrektor Instytutu związanego z dyscypliną 

wiodącą projektowanego kierunku studiów.  

2. W przypadku nowotworzonych kierunków studiów, których program studiów przygotowuje 

do wykonywania zawodów określonych w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, warunkiem koniecznym jest spełnienie wymogu                            

art. 68 ust. 3 tejże ustawy. 

3. Prace nad programem studiów nowotworzonego kierunku studiów prowadzi Zespół 

powołany przez Dyrektora Instytutu przy udziale interesariuszy zewnętrznych.  

4. Utworzenie i likwidacja kierunku studiów wymaga zaopiniowania przez Senat. 
 

§ 2 

Po pozytywnym zaopiniowaniu utworzenia kierunku studiów oraz ustaleniu programu studiów 

przez Senat, kierunek studiów na określonym poziomie i profilu jest tworzony w trybie 

zarządzenia Rektora pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki. Wniosek w tej sprawie składa do ministra Rektor. 
 

§ 3 

Likwidacja studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu następuje w trybie zarządzenia 

Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wygaszeniu studiów. 
 

§ 4 

1. W ramach kierunku studiów mogą być tworzone specjalności, które są integralną częścią 

kierunku studiów.  

2. Sylwetkę absolwenta określają efekty uczenia się osiągane w ramach przedmiotów 

kierunkowych. Przedmioty specjalnościowe  poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne wybranych kierunkowych efektów uczenia się.   

3. Na dyplomie ukończenia studiów oprócz nazwy kierunku studiów wpisywana jest nazwa 

specjalności w pozycji „w zakresie”. 

4. Utworzenie i likwidacja specjalności następuje zarządzeniem Rektora, po zaopiniowaniu 

przez Senat. 
 

 

 



§ 5 

1. Prowadzone obecnie w Uczelni zakresy (ścieżki dyplomowania) w ramach kierunków 

studiów stają się specjalnościami, o których mowa w § 4. 

2. Postanowienia ust. 1 obowiązują cykle kształcenia uruchomione w roku akademickim 

2019/2020 i latach następnych. 
 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                            Rektor 

 

 

                          dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 


