
OD 25 LAT TWORZYMY MIEJSCE DLA CIEBIE

1997 1998

 Utworzenie DSWE 

Uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie kierunku 
studiów licencjackich na 
kierunkach pedagogika 
oraz pedagogika specjalna 

Uzyskanie uprawnie
do prowadzenia studiów 
licencjackich na kierunku 
stosunki mi dzynarodowe 

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
magisterskich pi cioletnich 
jednolityc magisterskich 
uzupe niaj cych na 
kierunku pedagogika 

i Stosunków 
Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 

stopnia na kierunkach 
, 

nauk rodzinie oraz 
nawigacja

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
I stopnia na kierunku 
kulturoznawstwo 

etnologia

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
I stopnia na kierunkach 
dziennikarstwo 

komunikacja 
spo eczna oraz stosunki 
mi dzynarodowe

Uzyskanie uprawnie
do prowadzenia studiów 
licencjackich na kierunku 
dziennikarstwo 

komunikacja spo eczna  

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 

stopnia na kierunkach 
, praca socjalna oraz 

bezpiecze two narodowe 

 Zmiana nazwy  
Dolno l ka Szko a  

 Wy za Edukacji TWP  
 we Wroc awiu na  
 Dolno l ka Szko a Wy za 

Uzyskanie pozytywnej 
oceny jak ci kszta cenia 
Prezydium Pa stwowej Komisji 
Akredytacyjnej na poziomie 
zawodowym na kierunku 
pedagogika specjalna oraz 
zawodowym i magisterskim  
na kierunku pedagogika 

Uzyskanie zgody 

Zmiana nazwy 

 

n nadawanie stopnia 
naukowego doktora nauk 
humanistycznych  

zakresie pedagogiki 

Uzyskanie uprawnie
do nadawania stopnia 
naukowego doktora 
habilitowanego nauk 
humanistycznych 

dyscyplinie pedagogika 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 20082006 20072005 2009

Uzyskanie uprawnie  do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk humanistycznyc dyscyplinie nauki 

poznani komunikacji spo ecznej 

Uzyskanie zgody na prowadzenie studió stopnia  
na kierunku istoria

Uzyskanie zgody na prowadzenie studiów  
I stopnia na kierunku bezpiecze two narodowe  

Uzyskanie pozytywnej oceny jak ci kszta cenia  
studiów I i II stopnia kierunku pedagogika 

 Rozpocz cie k zta cenia na tudiach doktoranckich 

Uzyskanie pozytywnej oceny jak ci kszta cenia  
studiów I i II stopnia kierunku pedagogika specjalna 

Uzyskanie pozytywnej oceny jak ci kszta cenia  
studiów I i II stopnia kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja spo eczna

Uzyskanie zgody na prowadzenie 
studiów I stopnia na kierunkach 
oc rona rodowiska i media 
kreatywne: game design, animacja, 
efekty specjalne  

Uzyskanie pozytywnej oceny 
programowej Prezydium Pa stwowej 
Komisji Akredytacyjnej na 
poziomie studiów I i II stopnia 

bezpiecze two narodowe

Uzyskanie pozytywnej oceny jak ci 
kszta cenia studiów I i II stopnia na 
kierunku bezpiecze two narodowe

2014

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 

stopnia na kierunkach 
prawo gospodarcze 

podatkowe, psyc ologia 
stosowana i sztuki 
nowoczesne – esign now!

Uzyskanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów 
I stopnia na kierunku 
psyc ologia

2015

Uzyskanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów 
I stopnia na kierunku 
gerontologi

 

 
 
 
 

Uzyskanie zgody na prowadzenie 
studió I stopnia na kierunku 
pedagogika 

Uzykanie pozytywnej oceny 
programowej na poziomie 
studiów I stopnia na kierunku 
kulturoznawstwo

Uzyskanie pozytywnej 
oceny jak ci kszta cenia 
studiów I stopnia na kierunku 
bezpiecze two narodowe

Uzyskanie zgody na prowadzenie 
in ynierskich studió stopnia 

informatyka

Uzyskanie pozytywnej oceny 
programowej Prezydium Pa stwowej 
Komisji Akredytacyjnej na poziomie 

na kierunku 
oraz na poziomie I i II stopnia 
na kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja spo eczna 

Uzyskanie pozytywnej oceny 
programowej Prezydium Pa stwowej 
Komisji Akredytacyjnej na poziomie 

i ogólnoakademickim na kierunkach 
pedagogika i pedagogika specjalna

Utworzenie kierunku 
administracja I stopnia

Utworzenie kierunku 
pedagogika przedszkolna 

wczesnoszkolna stopnia

Utworzenie kierunku 
pedagogika przedszkolna 

wczesnoszkolna I stopnia

Utworzenie kierunku 
psyc ologia jednolite 
magisterskie

Podpisanie 

Uzyskanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów 
I stopnia na kierunku 
media design marketing 
wizerunkowy

 
 

Uzyskanie zgody na prowadzenie licencjackich 

(zmiana struktury Uczelni 

uman resources i coac ing

Uzyskanie zgody na prowadzenie magisterskich 

uman resources i coac ing

Utworzenie kierunku pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie

Utworzenie kierunku pedagogika specjalna 
jednolite studia magisterskie

Utworzenie kierunku bezpiecze two wewn trzne 
I stopnia

Utworzenie kierunku uman resources i coac ing 
I stopnia 

Utworzenie kierunku uman resources i coac ing 
II stopnia 

Utworzenie kierunku media kreatywne 
II stopnia

2010 2011-2012 2013 2016 2017 2018 2019

 Utworzenie Szko y Doktor kiej DSW 

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
magisterskich pi cioletnich 
jednolitych i magisterskich 
uzupe niaj cych na kierunku 
pedagogika specjalna 

 Powo anie Wydawnictwa 

 

 Naukowego Dolno l kiej 

 

 Szko y Wy zej 

2021 2022

Podpisanie Magna Charta Universitatum

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

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia 
studiów I stopnia na kierunkach 
kosmetologia oraz dietetyka 
i promocja zdrowia

2020

Wydawnictwo Naukowe DSW w wykazie
wydawnictw publikujących recenzowane monografi e 
naukowe opublikowanym przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Forum Oświatowe”, 
„Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja / INSTED”,  
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 
„Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellog”

Setna obrona doktoratu

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia 
studiów I  i II stopnia na kierunku 
zarządzanie

Przystąpienie do konsorcjum 
New University in Exile


