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Uzyskanie zgody na prowadzenie
inľynierskich studióZΖbstopnia
informatyka
Uzyskanie pozytywnej oceny
Zmiana nazwy :\G]LDĄX

Uzyskanie zezwolenia na

Uzyskanie uprawnieĆ

prowadzenie kierunku

do prowadzenia studiów

studiów licencjackich na

licencjackich na kierunku

kierunkach pedagogika

dziennikarstwo

oraz pedagogika specjalna

programowej Prezydium PaĆstwowej

prowadzenie studiów

Komisji Akredytacyjnej na poziomie

, praca socjalna oraz

1998

1999

2000

2001

2003

oraz na poziomie IbibIIbstopnia

1DXN6SRĄHF]Q\FKL']LHQQLNDUVWZD

bezpieczeĆVtwo narodowe

Uzyskanie pozytywnej

Uzyskanie zgody

Zmiana nazwy

Uzyskanie uprawnieĆ

Uzykanie pozytywnej oceny

Uzyskanie uprawnienia

oceny jakRĝci ksztaĄcenia

nDbnadawanie stopnia

]bDolnoĝlÇVka SzkoĄa

do nadawania stopnia

programowej na poziomie

do prowadzenia studiów

Prezydium PaĆstwowej Komisji

naukowego doktora nauk

WyľVza Edukacji TWP

naukowego doktora

studiów Ibstopnia na kierunku

Akredytacyjnej na poziomie

humanistycznych

we WrocĄawiu na

habilitowanego nauk

kulturoznawstwo

zawodowym na kierunku

Zbzakresie pedagogiki

DolnoĝlÇVka SzkoĄa WyľVza

humanistycznych

pedagogika przedszkolna

ibkomunikacja spoĄeczna

Lbwczesnoszkolna Ζbstopnia

I stopnia na kierunku

Uzyskanie pozytywnej oceny

Utworzenie kierunku

gerontologiDb

programowej Prezydium PaĆstwowej

2007

2006

2008

2009

2010

2011-2012

psycKologia jednolite
magisterskie

pedagogika ibpedagogika specjalna
2013

2014

2016

2015

2017

2018

Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Forum Oświatowe”,

Setna obrona doktoratu

„Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja / INSTED”,

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia

„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”,

studiów I i II stopnia na kierunku

„Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellog”

zarządzanie

2020

2019

2021

Uzyskanie uprawnieĆ

Uzyskanie zgody na

3RZRĄDQLH:\G]LDĄX

Uzyskanie zgody na

3RZRĄDQLH:\G]LDĄX

Uzyskanie uprawnieĆ do nadawania stopnia naukowego

Uzyskanie zgody na

Uzyskanie zgody na prowadzenie

Podpisanie 'HNODUDFML6SRĄHF]QHM

3U]\VWÇSLHQLHGR)HGHUDFML1DXNRZHM:6%'6:

do prowadzenia studiów

prowadzenie studiów

1DXN6SRĄHF]Q\FK

prowadzenie studiów

1DXN7HFKQLF]Q\FK

doktora nauk humanistycznycKZbdyscyplinie nauki

prowadzenie studiów

studiów Ibstopnia na kierunkach

2GSRZLHG]LDOQRĝFL8F]HOQL

licencjackich na kierunku

magisterskich piÛcioletnich

i Stosunków

I stopnia na kierunku

RbpoznaniXLbkomunikacji spoĄecznej

Ζbstopnia na kierunkach

ocKrona ĝrodowiska ibmedia

Utworzenie SzkoĄy DoktorVkiej DSW

stosunki miÛdzynarodowe

jednolitycKLbmagisterskich

0LÛG]\QDURGRZ\FK

kulturoznawstwo

prawo gospodarcze

kreatywne: game design, animacja,

Uzyskanie zgody na

Lbetnologia

Lbpodatkowe, psycKologia

uzupeĄniajÇcych na
kierunku pedagogika

Uzyskanie zgody na
prowadzenie studiów

Uzyskanie zgody na prowadzenie studióZΖbstopnia

Ζbstopnia na kierunkach

na kierunku Kistoria

prowadzenie studiów

Uzyskanie zgody na

magisterskich piÛcioletnich

prowadzenie studiów

naukLRbrodzinie oraz

jednolitych i magisterskich

IΖbstopnia na kierunkach

nawigacja

uzupeĄniajÇcych na kierunku

dziennikarstwo

pedagogika specjalna

Lbkomunikacja

PowoĄanie Wydawnictwa
Naukowego DolnoĝlÇVkiej
SzkoĄy WyľVzej

spoĄeczna oraz stosunki
miÛdzynarodowe

,

Uzyskanie zgody na prowadzenie studiów
IΖbstopnia na kierunku bezpieczeĆVtwo narodowe
Uzyskanie pozytywnej oceny jakRĝci ksztaĄcenia
studiów IbibII stopnia kierunku pedagogika b
RozpoczÛcie kVztaĄcenia na Vtudiach doktoranckich
Uzyskanie pozytywnej oceny jakRĝci ksztaĄcenia
studiów I ibII stopnia kierunku pedagogika specjalna b
Uzyskanie pozytywnej oceny jakRĝci ksztaĄcenia

stosowana i sztuki
nowoczesne – 'esign now!

3RZRĄDQLH:\G]LDĄX6WXGLµZ6WRVRZDQ\FK

efekty specjalne

(zmiana struktury Uczelni

Uzyskanie pozytywnej oceny

=PLDQD=DĄRľ\FLHODLSU]\VWÇSLHQLH

programowej Prezydium PaĆstwowej

*UXS\6]NµĄ:\ľV]\FK7(%$NDGHPLD

Uzyskanie zgody na prowadzenie licencjackich

Uzyskanie uprawnienia

Kuman resources i coacKing

do prowadzenia studiów

poziomie studiów I i II stopnia

I stopnia na kierunku
psycKologia

bezpieczeĆVtwo narodowe
Uzyskanie pozytywnej oceny jakRĝci
ksztaĄcenia studiów I i II stopnia na
kierunku bezpieczeĆVtwo narodowe

do prowadzenia studiów
I stopnia na kierunku
media design Lbmarketing
wizerunkowy

Podpisanie Magna Charta Universitatum
Uzyskanie uprawnień do prowadzenia

L7HFKQLF]Q\FKȂSRĄÇF]HQLH:16L']:17

Komisji Akredytacyjnej na

2022

studiów I stopnia na kierunkach

3RZRĄDQLH:\G]LDĄX1DXN6SRĄHF]Q\FK

Uzyskanie uprawnienia

New University in Exile

naukowe opublikowanym przez Ministerstwo

Utworzenie kierunku
ibogólnoakademickim na kierunkach

Przystąpienie do konsorcjum

wydawnictw publikujących recenzowane monografie

Lbwczesnoszkolna IΖbstopnia

oceny jakRĝci ksztaĄcenia
studiów I stopnia na kierunku

2005

Wydawnictwo Naukowe DSW w wykazie

pedagogika przedszkolna

Komisji Akredytacyjnej na poziomie

bezpieczeĆVtwo narodowe

2004

Utworzenie kierunku

na kierunku dziennikarstwo

Uzyskanie pozytywnej

zawodowym i magisterskim

2002

pedagogika

1DXN3HGDJRJLF]Q\FK

na kierunku pedagogika

1997

na kierunku

0LÛG]\QDURGRZ\FKQD:\G]LDĄ

Zbdyscyplinie pedagogika

administracja IΖbstopnia

studióZΖbLbIΖbstopnia na kierunku

3RZRĄDQLH:\G]LDĄX

pedagogika specjalna oraz

Lbkomunikacja spoĄeczna

Utworzenie kierunku

Uzyskanie zgody na prowadzenie

Ζbstopnia na kierunkach

1DXN6SRĄHF]Q\FKL6WRVXQNµZ

Utworzenie DSWE

Uzyskanie zgody na

kosmetologia oraz dietetyka
i promocja zdrowia

QDMHGQRZ\G]LDĄRZÇ

Utworzenia Funduszu Stypendialnego
im. Roberta Kwaśnicy „Poza kulturową
oczywistością”

Uzyskanie zgody na prowadzenie magisterskich
Kuman resources i coacKing
Utworzenie kierunku pedagogika przedszkolna
ibwczesnoszkolna jednolite studia magisterskie

studiów I ibII stopnia kierunku dziennikarstwo

Utworzenie kierunku pedagogika specjalna

ibkomunikacja spoĄeczna

studia magisterskie

jednolite

Utworzenie kierunku bezpieczeĆVtwo wewnÛtrzne
Ibstopnia
Utworzenie kierunku Kuman resources i coacKing
Ibstopnia b
Utworzenie kierunku Kuman resources i coacKing
IIbstopnia b
Utworzenie kierunku media kreatywne
II stopnia

