
Od 24 lat twOrzymy miejsce dla ciebie

1997 1998

 Utworzenie DSWE 

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

Uzyskanie uprawnień 
do prowadzenia studiów 
licencjackich na kierunku 
stosunki międzynarodowe 

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
magisterskich pięcioletnich 
jednolitych i magisterskich 
uzupełniających na 
kierunku pedagogika 

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
magisterskich pięcioletnich 
jednolitych i magisterskich 
uzupełniających na kierunku 
pedagogika specjalna 

 Powołanie Wydawnictwa  
 Naukowego Dolnośląskiej  
 Szkoły Wyższej 

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
I stopnia na kierunkach 
geodezja i kartografia, 
nauki o rodzinie oraz 
nawigacja

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
i stopnia na kierunku 
kulturoznawstwo 
i etnologia

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
II stopnia na kierunkach 
dziennikarstwo 
i komunikacja 
społeczna oraz stosunki 
międzynarodowe

Uzyskanie uprawnień 
do prowadzenia studiów 
licencjackich na kierunku 
dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna  

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
I stopnia na kierunkach 
filozofia, praca socjalna oraz 
bezpieczeństwo narodowe 

 Zmiana nazwy  
 z Dolnośląska Szkoła  
 Wyższa Edukacji TWP  
 we Wrocławiu na  
 Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Uzyskanie pozytywnej 
oceny jakości kształcenia 
Prezydium Państwowej Komisji 
akredytacyjnej na poziomie 
zawodowym na kierunku 
pedagogika specjalna oraz 
zawodowym i magisterskim  
na kierunku pedagogika 

Uzyskanie zgody 
na nadawanie stopnia 
naukowego doktora nauk 
humanistycznych  
w zakresie pedagogiki 

Uzyskanie uprawnień 
do nadawania stopnia 
naukowego doktora 
habilitowanego nauk 
humanistycznych 
w dyscyplinie pedagogika 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 20082006 20072005 2009

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki 
o poznaniu i komunikacji społecznej 

Uzyskanie zgody na prowadzenie studiów I stopnia  
na kierunku historia

Uzyskanie zgody na prowadzenie studiów  
II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe  

Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia  
studiów I i II stopnia kierunku pedagogika  

 Rozpoczęcie kształcenia na studiach doktoranckich 

Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia  
studiów I i II stopnia kierunku pedagogika specjalna  

Uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia  
studiów I i II stopnia kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna

Uzyskanie zgody na prowadzenie 
studiów I stopnia na kierunkach 
ochrona środowiska i media 
kreatywne: game design, animacja, 
efekty specjalne  

Uzyskanie pozytywnej oceny 
programowej Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej na 
poziomie studiów i i ii stopnia 
o profilu praktycznym na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe

Uzyskanie pozytywnej oceny jakości 
kształcenia studiów I i II stopnia na 
kierunku bezpieczeństwo narodowe

2014

Uzyskanie zgody na 
prowadzenie studiów 
I stopnia na kierunkach 
prawo gospodarcze 
i podatkowe, psychologia 
stosowana i sztuki 
nowoczesne – Design now!

Uzyskanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów 
i stopnia na kierunku 
psychologia

2015

Uzyskanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów 
i stopnia na kierunku 
gerontologia 

 Wydawnictwo Naukowe  
 DSW w wykazie  
 wydawnictw publikujących  
 recenzowane monografie  
 naukowe opublikowanym  
 przez Ministerstwo Nauki  
 i Szkolnictwa Wyższego 

Uzyskanie zgody na prowadzenie 
studiów I i II stopnia na kierunku 
pedagogika 

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

Uzyskanie pozytywnej 
oceny jakości kształcenia 
studiów i stopnia na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe

Uzyskanie zgody na prowadzenie 
inżynierskich studiów I stopnia 
o profilu praktycznym na kierunku 
informatyka

Uzyskanie pozytywnej oceny 
programowej Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej na poziomie 
studiów I stopnia o profilu praktycznym 
na kierunku geodezja i kartografia 
oraz na poziomie I i II stopnia 
na kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna 

Uzyskanie pozytywnej oceny 
programowej Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej na poziomie 
studiów I stopnia o profilu praktycznym 
i II stopnia o profilu praktycznym 
i ogólnoakademickim na kierunkach 
pedagogika i pedagogika specjalna

Utworzenie kierunku 
administracja II stopnia

Utworzenie kierunku 
pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna I stopnia

Utworzenie kierunku 
pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna II stopnia

Utworzenie kierunku 
psychologia jednolite 
magisterskie

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

 Powstanie Szkoły Doktorskiej DSW 

 Utworzenie Wydziału Studiów Stosowanych, powstałego  
 z połączenia Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz  
 Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 

Uzyskanie zgody na prowadzenie licencjackich 
studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
human resources i coaching

Uzyskanie zgody na prowadzenie magisterskich 
studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
human resources i coaching

Utworzenie kierunku pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie

Utworzenie kierunku pedagogika specjalna jednolite 
studia magisterskie

Utworzenie kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 
I stopnia

Utworzenie kierunku human resources i coaching 
I stopnia  

Utworzenie kierunku human resources i coaching 
II stopnia  

Utworzenie kierunku media kreatywne ii stopnia
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