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Uchwała nr 116/2017 

z dnia 21 września 2017 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych  

oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), w związku  

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.  

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596, ze zm.), oraz na podstawie  

§ 34 ust. 1 pkt 6, § 38 pkt 4a, § 47 ust. 4 pkt 32a, § 51 ust. 3 pkt 6a Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., i § 2 ust. 3 Regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (uchwała nr 42/2017 z dnia 23 lutego 

2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Senat Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

CZĘŚĆ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Uchwała określa zasady tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,  

w tym warunki prowadzenia studiów wyższych oraz wprowadzania zmian w zakresie 

studiów wyższych. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi; 

2) Senat – Senat Uniwersytetu; 

3) wydział – podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu; 

4) Dziekan – kierownika podstawowej jednostki administracyjnej Uniwersytetu; 

5) studia – prowadzone w Uniwersytecie studia wyższe, tj. studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie; 

6) kierunek studiów – wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, 

realizowaną w Uniwersytecie w sposób określony przez program kształcenia;  

7) poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie;  

8) profil kształcenia – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki;  

9) profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące 

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, 

realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego  

w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności  

i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które  

są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

Uniwersytetem; 

10) profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć 

powiązane z prowadzonymi w Uniwersytecie badaniami naukowymi, realizowany 
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przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS 

obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy;  

11) program kształcenia – opis określonych przez Uniwersytet spójnych efektów 

kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia 

prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych 

modułów tego procesu punktami ECTS;  

12) standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na kierunkach studiów: lekarskim, 

lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwie, położnictwie i analityce 

medycznej, określonych we właściwych rozporządzeniach Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, wydanych na podstawie art. 9b ust. 1 i 1a ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

13) ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

14) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

 

CZĘŚĆ II 

STUDIA WYŻSZE 

 

Rozdział 1 

Uprawnienie do prowadzenia studiów 

 

§ 2 

1. Wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany 

kierunek studiów, i spełniający warunki określone w rozporządzeniu może prowadzić 

studia o profilu ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym na określonym 

przez Senat, w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach 

obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

2. Wydział nieposiadający uprawnienia wskazanego w ust. 1, który spełnia warunki 

określone w rozporządzeniu i posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 

doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek 

studiów, może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów o profilu 

ogólnoakademickim oraz studiów o profilu praktycznym na tym kierunku  

i określonym poziomie kształcenia zgodnie z opisem efektów kształcenia zatwierdzonym 

przez Senat, na zasadach określonych w ustawie. 

3. Wydział nieposiadający uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, spełniający warunki 

określone w rozporządzeniu, może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów  

o profilu ogólnoakademickim oraz studiów o profilu praktycznym na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia zgodnie z opisem efektów kształcenia zatwierdzonym 

przez Senat, na zasadach określonych w ustawie. 

 

Rozdział 2 

Warunki prowadzenia studiów 

 

§ 3 

1. Studia w Uniwersytecie są prowadzone przez wydziały w ramach kierunków studiów, 

zgodnie z przysługującymi wydziałom uprawnieniami. 

2. Kierunek studiów może być prowadzony przez wydział albo łącznie przez kilka 

wydziałów. 

3. W Uniwersytecie mogą być prowadzone: 
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1) kierunki studiów interdyscyplinarnych, prowadzonych wspólnie z podstawowymi 

jednostkami organizacyjnymi innych uczelni; 

2) indywidualne studia międzyobszarowe; 

3) kierunki studiów prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami 

naukowymi, w tym z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych; 

4) studia o profilu praktycznym prowadzone z udziałem podmiotów gospodarczych; 

5) studia prowadzone we współpracy z organem nadającym uprawnienie  

do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie 

egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, 

organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem 

rejestrowym. 

 

§ 4 

Wydział może prowadzić studia, jeżeli:  

1) posiada uprawnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, lub uzyskał uprawnienie  

do prowadzenia studiów na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego; 

2) Senat: 

a) określił nazwę kierunku studiów adekwatną do zakładanych efektów kształcenia, 

poziom kształcenia oraz formę studiów, 

b) określił profil kształcenia, w tym dla kierunków studiów, o których mowa  

w art. 9b ust. 1 ustawy,  

c) przyporządkował kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz 

wskazał dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty 

kształcenia dla danego kierunku studiów;  

3) posiada program kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia;  

4)  wskazał związek  kierunku studiów z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu; 

5) zapewnia studentom odbywanie praktyk zawodowych przewidzianych w programie 

kształcenia dla kierunków studiów o profilu praktycznym łącznie w wymiarze  

co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia, a w przypadku kierunku 

studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki;  

6) spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich 

zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów, zwanego dalej „minimum 

kadrowym”, oraz kwalifikacji innych nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia ze studentami;  

7) spełnia wymagania dotyczące proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczonych  

do minimum kadrowego do liczby studentów na tym kierunku studiów;  

8) dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację efektów kształcenia,  

w tym zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, 

laboratoriach i pracowniach;  

9) zapewnia możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych, obejmujących literaturę 

zalecaną na kierunku studiów, oraz z elektronicznych zasobów wiedzy;  

10) prowadzi – w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – 

systematyczne działania mające na celu ocenę i doskonalenie programu kształcenia,  

w szczególności w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku 

pracy. 

 

§ 5 

Wydział może prowadzić studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi 

badania naukowe w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom 

tego kierunku:  
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1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego 

stopnia;  

2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich. 

 

§ 6 

1. Wydział może prowadzić studia na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, 

pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja i analityka medyczna, jeżeli zostały spełnione 

warunki określone w rozporządzeniu oraz jednostka ta posiada programy studiów, w tym 

plany studiów, dla tych kierunków, zgodne ze standardami kształcenia.  

2. Wydział może prowadzić studia na kierunku lekarskim, jeżeli:  

1) w skład infrastruktury, o której mowa w § 4 pkt 8, wchodzi prosektorium  

i pracownia mikroskopowa;  

2) umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych  

w podmiotach leczniczych, które ze względu na swoją specyfikę oraz liczbę 

udzielanych przez nie świadczeń medycznych zapewniają studentom realizację 

zakładanych efektów kształcenia z zakresu nauk klinicznych.  

 

§ 7 

Wydział, który rozpoczyna kształcenie na nowo utworzonym kierunku studiów, jest 

obowiązany:  

1) spełniać wymagania dotyczące infrastruktury, określone w § 4 pkt 8, od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach zajęć wymagających 

tej infrastruktury, w zakresie przewidzianym w programie kształcenia;  

2) prowadzić systematyczne działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia od dnia 

rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku studiów;  

3) spełniać wymagania dotyczące minimum kadrowego w stopniu zapewniającym 

prowadzenie zajęć przewidzianych w planie studiów nie później niż od początku 

pierwszego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia na tym kierunku, z tym  

że wymagania dotyczące minimum kadrowego muszą zostać spełnione w pełnym 

zakresie w przypadku: 

a) studiów pierwszego i drugiego stopnia – od początku drugiego roku studiów 

pierwszego cyklu kształcenia,  

b) jednolitych studiów magisterskich – od początku czwartego roku studiów pierwszego 

cyklu kształcenia.  

 

Rozdział 3 

Tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

 

§ 8 

1. Kierunki studiów w Uniwersytecie tworzy Senat na wniosek rady wydziału. 

2. Dziekan, działając w imieniu rady wydziału, kieruje wniosek do Rektora o utworzenie 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia – nie później niż  

do końca stycznia roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia na tym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

3. Skierowanie do Rektora wniosku, o którym mowa w ust. 2, poprzedza podjęcie przez 

radę wydziału uchwał w sprawie: 

1) utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 

2) programu kształcenia, obejmującego opis efektów kształcenia oraz program studiów,  

w tym plan studiów – opracowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w odrębnej 

uchwale Senatu. 
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) pismo przewodnie Dziekana do Rektora z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 

2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający informacje o podjęciu 

uchwał w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia oraz w sprawie programu kształcenia;  

3) uzasadnienie dotyczące utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie  

i profilu kształcenia; 

4) kosztorys studiów niestacjonarnych, zawierający kalkulację kosztów i określenie 

wysokości opłaty za studia, a w przypadku studiów stacjonarnych określenie 

kosztów planowanego kierunku studiów i możliwości jego sfinansowania przez 

wydział lub z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, wraz  

z określeniem potrzeb w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich – 

zatwierdzone przez Biuro Analiz, Kwestora Uniwersytetu oraz Dziekana; 

5) program kształcenia; 

6) wykaz nauczycieli akademickich proponowanych do minimum kadrowego, 

zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli akademickich, 

b) numery PESEL nauczycieli akademickich (w przypadku braku numeru PESEL 

należy podać serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),  

c) informacje o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych 

nauczycieli akademickich oraz o terminie podjęcia zatrudnienia  

w Uniwersytecie, 

d) informacje o dorobku naukowym, wraz z wykazem publikacji lub –  

w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym – opis doświadczenia 

zawodowego zdobytego poza Uniwersytetem; 

7) wymiar zajęć dydaktycznych planowanych dla poszczególnych nauczycieli 

akademickich proponowanych do minimum kadrowego, informację o przydziale 

zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w ramach studiów  

o profilu praktycznym lub zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi 

w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim oraz informację o posiadanym 

przez nauczyciela akademickiego dorobku naukowym w zakresie dyscypliny 

naukowej, w której nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia; 

8) określenie proporcji liczby nauczycieli akademickich proponowanych do minimum 

kadrowego do przewidywanej liczby studentów; 

9) informację na temat infrastruktury, którą dysponuje wydział, w tym szczegółowy 

opis sal dydaktycznych, laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia;  

10) informację na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych, 

obejmujących literaturę zalecaną na kierunku studiów, oraz z elektronicznych 

zasobów wiedzy. 

 

§ 9 

1. Po uzyskaniu akceptacji Rektora Dziekan kieruje wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 2, 

wraz z dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 4 oraz projektem uchwały w sprawie 

utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz 

zatwierdzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,  

do prorektora właściwego do spraw kształcenia – za pośrednictwem Działu Rekrutacji  

i Kształcenia, celem zaopiniowania przez Senacką Komisję do spraw Kształcenia.  

2. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2, 

Senacka Komisja ds. Kształcenia kieruje projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1,  

na posiedzenie Senatu.  
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§ 10 

1. Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – w terminie miesiąca od dnia podjęcia przez 

Senat – uchwałę, o której mowa w § 9 ust. 1, wraz z informacją o obsadzie kadrowej  

na prowadzonych kierunkach studiów.  

2. Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz Polską Komisję Akredytacyjną o uruchomieniu 

kształcenia na kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia  

na tym kierunku. 

 

Rozdział 4 

Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów  

 

§ 11 

1. W przypadku gdy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zostały 

utworzone na wydziale, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, Rektor kieruje do ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wniosek o nadanie uprawnienia  

do prowadzenia tych studiów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się po podjęciu przez Senat uchwały, o której 

mowa w § 9 ust. 1, wraz z następującymi załącznikami: 

1) dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 4; 

2) kopią uchwały Senatu, o której mowa w § 9 ust. 1;  

3) kopią uchwały rady wydziału w sprawie programu studiów, w tym planu studiów, 

wraz  z kopią opinii właściwego organu samorządu studentów; 

4) informacją o posiadanej przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni kategorii 

naukowej, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.), opisem 

prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauki związanej z wnioskowanym 

kierunkiem studiów oraz informacją w zakresie spełniania wymagań określonych  

w § 5, w tym dla studiów drugiego stopnia ze wskazaniem liczby studentów, którzy 

będą brać udział w badaniach – w przypadku wniosku o nadanie uprawnienia  

do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim; 

5) kopiami oświadczeń nauczycieli akademickich proponowanych do minimum 

kadrowego kierunku studiów o możliwości zaliczenia ich do tego minimum 

kadrowego w przypadku uzyskania uprawnienia do prowadzenia wnioskowanego 

kierunku studiów, wraz z informacją o aktualnym zaliczeniu do minimum 

kadrowego; 

6) kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie przez nauczycieli akademickich 

proponowanych do minimum kadrowego tytułu zawodowego, stopnia naukowego, 

uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego;  

7) kopiami dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą spełniającą 

wymagania określone w § 4 pkt 8 od dnia rozpoczęcia zajęć; 

8) opisem zasobów bibliotecznych, obejmujących literaturę zalecaną na wnioskowanym 

kierunku studiów, do których Uniwersytet zapewni dostęp; 

9) kopiami dokumentów potwierdzających możliwość organizowania praktyk 

zawodowych dla studentów, w szczególności umów lub porozumień zawartych  

z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia studentom możliwości odbywania 

praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia dla kierunku studiów  

o profilu praktycznym oraz dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – 

jeśli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki; 

10) wykazem załączników. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Rektor kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek 

składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w postaci 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą albo na informatycznym nośniku 

danych za pośrednictwem operatora pocztowego, albo w siedzibie urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

4. W przypadku nieuruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia do prowadzenia studiów 

na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawnienie 

to wygasa z mocy prawa.  

 

Rozdział 5 

Tworzenie kierunku studiów interdyscyplinarnych 

 

§ 12 

1. Wydział oraz podstawowe jednostki organizacyjne innych uczelni, spełniające warunki 

określone w rozporządzeniu, mogą – na podstawie uchwał senatów uczelni – prowadzić 

wspólnie kierunek studiów interdyscyplinarnych na określonym poziomie i profilu 

kształcenia, jeżeli posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego – każda z tych jednostek w ramach innej dyscypliny naukowej, 

odpowiadającej kierunkowi studiów interdyscyplinarnych. 

2. Sposób prowadzenia studiów interdyscyplinarnych, zarówno w zakresie ich organizacji, 

jak i finansowania, określa umowa zawarta między uczelniami. 

3. Uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów interdyscyplinarnych Senat podejmuje  

z zachowaniem trybu określonego w § 8-10 oraz z uwzględnieniem zasad określonych  

w umowie, o której  mowa w ust. 2. 

4. Absolwent kierunku studiów interdyscyplinarnych otrzymuje wspólny dyplom 

ukończenia studiów, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach. 

5. Wydział oraz podstawowe jednostki organizacyjne innych uczelni, prowadzące wspólnie 

kierunek studiów interdyscyplinarnych, mogą utworzyć wspólne minimum kadrowe dla 

tego kierunku studiów. 

 

Rozdział 6 

Tworzenie indywidualnych studiów międzyobszarowych 

 

§ 13 

1. Uniwersytet może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, obejmujące  

co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej 

jednym kierunku studiów, prowadzonym przez wydział mający uprawnienie  

do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym 

kierunkiem. 

2. Utworzenie studiów międzyobszarowych następuje w drodze uchwały Senatu,  

z zachowaniem trybu określonego w § 8-10. 

 

Rozdział 7 

Tworzenie studiów prowadzonych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi 

 

§ 14 
1. Studia prowadzone przez Uniwersytet wspólnie, z udziałem lub we współpracy  

z podmiotami zewnętrznymi – na zasadach określonych w ustawie – wymienione  

w § 3 ust. 3 pkt 3-5, tworzy Senat, z zastrzeżeniem ust. 2.  
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2. Studia, o których mowa w ust. 1, tworzy się z zachowaniem trybu określonego w § 8-10,  

z tym że do wniosku o utworzenie studiów, o którym mowa w § 8 ust. 2, należy dołączyć 

umowę lub porozumienie zawarte między jednostkami współprowadzącymi studia, 

określające zasady prowadzenia studiów, sposób ich finansowania, rozliczania kosztów  

i przychodów oraz wskazujące jednostkę odpowiedzialną za obsługę administracyjną 

studiów. 

 

Rozdział 8 

Zmiany w zakresie studiów  

 

§ 15 

1. W zakresie studiów prowadzonych w Uniwersytecie mogą być wprowadzane następujące 

zmiany: 

1) zmiana nazwy kierunku studiów; 

2) utworzenie nowej formy studiów lub profilu kształcenia. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, są wprowadzane w drodze uchwały Senatu,  

z zachowaniem trybu określonego w § 8, 9 i 10 ust. 1.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadza się od nowego cyklu kształcenia,  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zmiany w zakresie studiów, konieczne do: 

1) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 

2) dostosowania studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących 

– mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 

 

§ 16 

Specjalność w ramach kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia tworzy, zmienia  

i likwiduje rada wydziału. 

 

Rozdział 9 

Likwidacja kierunku studiów  

 

§ 17 

1. Kierunki studiów likwiduje Senat na wniosek rady wydziału.  

2. Dziekan – działając w imieniu rady wydziału – kieruje wniosek do Rektora o likwidację 

określnego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, nie później niż do końca 

stycznia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który nie będzie 

prowadzona rekrutacja na ten kierunek, poziom i profil kształcenia. 

3. Skierowanie do Rektora wniosku, o którym mowa w ust. 2, poprzedza podjęcie przez 

radę wydziału uchwały w sprawie likwidacji kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) pismo przewodnie Dziekana do Rektora z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację 

kierunku studiów; 

2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający informację o podjęciu 

uchwały w sprawie likwidacji kierunku studiów; 

3) uzasadnienie dotyczące likwidacji kierunku studiów. 

 

§ 18 

1. Po uzyskaniu akceptacji Rektora Dziekan kieruje wniosek, o którym mowa w § 17 ust. 2, 

wraz z projektem uchwały w sprawie likwidacji kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia, określającym warunki likwidacji kierunku studiów, w tym okres, w jakim 

będzie prowadzone kształcenie w ramach likwidowanego kierunku studiów, oraz zasady 
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postępowania wobec studentów likwidowanego kierunku studiów, do prorektora 

właściwego do spraw kształcenia – za pośrednictwem Działu Rekrutacji i Kształcenia, 

celem zaopiniowania przez Senacką Komisję do spraw Kształcenia.  

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, Senacka Komisja ds. Kształcenia kieruje  

projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, na posiedzenie Senatu.  

 

§ 19 

Rektor Uniwersytetu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 

oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – w terminie miesiąca od dnia podjęcia przez 

Senat – uchwałę, o której mowa w § 18 ust. 1, wraz z informacją o obsadzie kadrowej  

na prowadzonych kierunkach studiów.  

 

§ 20 

W przypadku podjęcia przez Senat uchwały w sprawie likwidacji określonego kierunku 

studiów, poziomu i profilu kształcenia, wydział jest obowiązany spełniać wymagania 

dotyczące minimum kadrowego na tym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia  

w pełnym zakresie, z tym że wymagania dotyczące minimum kadrowego mogą być spełnione 

w stopniu zapewniającym prowadzenie zajęć przewidzianych w planie studiów w przypadku: 

1) studiów pierwszego stopnia – od początku trzeciego roku studiów ostatniego cyklu 

kształcenia; 

2) studiów drugiego stopnia – od początku drugiego roku studiów ostatniego cyklu 

kształcenia; 

3) jednolitych studiów magisterskich – od początku piątego roku studiów ostatniego cyklu 

kształcenia. 

 

CZĘŚĆ III 

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE 

 

Rozdział 1 

Tworzenie i likwidacja studiów podyplomowych 

 

§ 21 

1. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje Senat na wniosek rady wydziału, z zachowaniem 

trybu określonego odpowiednio w § 8 i 9, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz § 17 i 18,  

2. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych zawiera: 

1) pismo przewodnie Dziekana do Rektora z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie 

studiów podyplomowych; 

2) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający informacje o podjęciu 

uchwał w sprawie utworzenia studiów podyplomowych oraz w sprawie programu 

kształcenia; 

3) uzasadnienie dotyczące utworzenia studiów podyplomowych; 

4) kosztorys studiów podyplomowych, zawierający kalkulację kosztów i określenie 

wysokości opłaty za studia – zatwierdzony przez Biuro Analiz, Kwestora 

Uniwersytetu oraz Dziekana; 

5) program kształcenia uchwalony przez radę wydziału, obejmujący opis efektów 

kształcenia oraz program studiów, w tym plan studiów, opracowany zgodnie  

z wytycznymi określonymi w odrębnej uchwale Senatu. 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 

Rozdział 2 

Tworzenie i likwidacja kursów dokształcających 

 

§ 22 

1. Kursy dokształcające w Uniwersytecie tworzy się i likwiduje w następującym trybie: 

1) Dziekan, działając w imieniu rady wydziału, kieruje do Rektora – nie później niż  

na trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem lub likwidacją kursu 

dokształcającego – wniosek o utworzenie lub likwidację kursu dokształcającego, 

zawierający: 

a) pismo przewodnie Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie lub 

likwidację kursu dokształcającego, 

b) wyciąg z protokołu posiedzenia rady wydziału, zawierający informację  

o podjęciu uchwał odpowiednio w sprawie utworzenia kursu dokształcającego 

oraz programu kształcenia lub w sprawie likwidacji kursu dokształcającego, 

c) uzasadnienie dotyczące utworzenia lub likwidacji kursu dokształcającego, 

d) w przypadku tworzenia kursu – także uchwalony przez radę wydziału program 

kształcenia, obejmujący opis efektów kształcenia i program kursu, opracowany 

zgodnie z wytycznymi określonymi w odrębnej uchwale Senatu; 

2) po zatwierdzeniu wniosku przez Rektora Dziekan tworzy lub likwiduje kurs 

dokształcający. 

2. Likwidacja kursu nie może nastąpić przed zakończeniem cyklu kształcenia.  

 

CZĘŚĆ IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 23 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 


