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Kierunki, dla których decyzja PKA o ocenie programowej wygasa w roku 2020/21 i 2021/22

Rok akademicki 2020/21:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geografia;
Gospodarka przestrzenna prowadzona na WGiSR;
Prawo;
Praca socjalna (WSNSiR);
Ochrona środowiska (UCBŚ dawniej MSOŚ);
Informatyka;
Matematyka;
Stosunki międzynarodowe (akredytacja przeniesiona z roku
akademickiego 2019/20).

Rok akademicki 2021/22
1. Politologia;
2. Energetyka i chemia jądrowa;
3. Geologia.

Kierunki, dla których decyzja PKA o ocenie instytucjonalnej wygasła

Kierunki, które powinny być ocenione z
uwagi na wygaśnięcie decyzji PKA o ocenie
instytucjonalnej:
1. Muzykologia;
2. Historia sztuki;
3. Etnologia i antropologia kulturowa

Statut PKA

Załącznik nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Warunki wydawania oceny programowej
1. Prezydium podejmuje uchwałę dotyczącą wydania oceny programowej
na podstawie opinii Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia
nauczycieli, sporządzonej w oparciu o raport zespołu oceniającego i
stanowisko uczelni, uwzględniając profil, poziom oraz formę studiów na
określonym kierunku, zawierającej w szczególności ocenę stopnia
spełnienia każdego ze szczegółowych kryteriów oceny programowej
określonych w załączniku nr 2.
2. Do oceny stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów oceny
programowej określonych w załączniku nr 2 stosowana jest następująca
skala:
1) kryterium spełnione;
2) kryterium spełnione częściowo;
3) kryterium niespełnione.

Statut PKA

3. Prezydium wydaje:
1) pozytywną ocenę programową na okres 6 lat, jeżeli wszystkie
szczegółowe kryteria oceny programowej określone w załączniku nr 2 są
spełnione, a opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli
zawiera co najwyżej rekomendacje, wskazujące nowe możliwości
doskonalenia jakości kształcenia;
2) pozytywną ocenę programową na okres do 2 lat, jeżeli co najmniej
jedno szczegółowe kryterium oceny programowej określone w załączniku
nr 2 jest spełnione częściowo i opinia Zespołu lub zespołu do spraw
kształcenia nauczycieli zawiera zalecenia o charakterze naprawczym,
wskazujące na konieczność niezwłocznego usunięcia błędów i
niezgodności, a także podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, przy
czym zalecenia te są możliwe do wykonania w terminie maksymalnie 2
lat.

Statut PKA

4. Prezydium wydaje ocenę negatywną jeżeli:
1) co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej
określone w załączniku nr 2 jest niespełnione, ponieważ błędy i
uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla
zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały i w okresie
maksymalnie 2 lat nie jest możliwe ich usunięcie;
2) w wyniku powtórnego postepowania oceniającego, o którym mowa w §
17 ust. 10-13 stwierdzono, że uczelnia nie zrealizowała zaleceń, o których
mowa w ust. 3 pkt 2;
3) uczelnia uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny
programowej, w szczególności, gdy zachodzą okoliczności określone w §
17 ust. 7 pkt 1-5.

Statut PKA
Zasady przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia

1. Prezydium zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 10 może przyznać uczelni Certyfikat
Doskonałości Kształcenia, zwany dalej „Certyfikatem”, stanowiący
potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na
kierunku studiów o określonym poziomie i profilu w następujących
kategoriach:
1) Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku;
2) Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju
studentów;
3) Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej;
4) Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym.
2. Wniosek o przyznanie Certyfikatu przedstawia przewodniczący
Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli, kierując się
rekomendacją zawartą w opinii Zespołu lub zespołu do spraw
kształcenia nauczycieli. We wniosku należy określić kategorię
Certyfikatu oraz przedstawić uzasadnienie zawierające potwierdzenie
spełnienia kryteriów przyznawania Certyfikatu w danej kategorii,
określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 3, 4, 5 i 6.

Statut PKA
Warunki przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia

1) Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany
uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę
programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości
kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i
absolwentów (do 5 lat po studiach) oraz rekomendacją wyróżnienia i
uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego;
2) za dobrą praktykę uznaje się skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania
rozwiązanie, dotyczące jakości kształcenia w uczelni, wyróżniające się łącznie:
a) skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia
jakości kształcenia;
b) uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni;
c) innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia
jakości kształcenia;
d) wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia;
e) etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz
zasadami odpowiedzialności społecznej;
f) trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie
jakości kształcenia.

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Nowe zadanie w celu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia
na UW:
 URK przeprowadza ewaluację procesu kształcenia na danym
kierunku studiów, kierunku studiów podyplomowych lub w Szkole
Doktorskiej.

 URK ustala harmonogram przeprowadzania ewaluacji procesu
kształcenia na kierunkach studiów, studiów podyplomowych oraz w
Szkołach Doktorskich Uniwersytetu.
 URK opracowuje formularz samooceny dla rad dydaktycznych, w
którym określa zakres oraz kryteria ewaluacji.
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