Ewaluacja
jakości
kształcenia
przez Polską Komisję Akredytacyjną

Art. 258. 1.
Do zadań PKA należy:

Zadania
PKA
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1) wyrażanie opinii w sprawie wpisu
5)
uczelni niepublicznej do ewidencji;
2) wyrażanie opinii w sprawie spełnienia
warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku,
6)
poziomie i profilu oraz związku
studiów ze strategią uczelni;
3) przeprowadzanie oceny
programowej;
4) przeprowadzanie oceny
7)
kompleksowej;

prowadzenie działalności
analitycznej, szkoleniowej oraz
upowszechnianie dobrych praktyk
w zakresie jakości kształcenia;
współpraca z krajowymi
i międzynarodowymi
instytucjami i organizacjami
działającymi w obszarze szkolnictwa
wyższego;
wydawanie opinii w innych sprawach
przedstawionych przez ministra.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

1.

Przeprowadzanie oceny programowej
a) Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej i standardy
jakości kształcenia
b) Tryb dokonywania oceny programowej i warunki jej wydawania
c) Zasady przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia

Plan

2.

Wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku
studiów ze strategią uczelni
a) Szczegółowe kryteria recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie
studiów na określonym kierunku poziomie i profile
b) Tryb wyrażania przez PKA opinii w sprawie spełnienia warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz
związku studiów ze strategią uczelni
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Szczegółowe kryteria
dokonywania oceny
programowej
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik nr 2

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie kryteriów oceny programowej
§ 1. Kryteriami oceny programowej są:

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej PKA

1) sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem
kształcenia;

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty
uczenia się

2) realizacja programu studiów;

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

3) warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, w tym
na etapie egzaminu dyplomowego;

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

4) poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej zajęcia;

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

5) dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do
potrzeb i celów kształcenia;

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie

6) relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu
studiów;

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

7) stopień umiędzynarodowienia kształcenia;

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku

8) jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się;

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym
lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

9) dostępność i jakość informacji o studiach;

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach

10) sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej PKA

ESG 2015

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty
uczenia się

1.1 Policy for quality assurance (odniesienie do polityki jakości)
1.2 Design and approval of programmes

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się

1.2 Design and approval of programmes
1.3 Student-centred learning, teaching and assessment

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

1.4 Student admission, progression, recognition and certification
1.3 Student-centred learning, teaching and assessment

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry

1.5 Teaching staff

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie

1.6 Learning resources and student support

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku
Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym
lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

1.6 Learning resources and student support

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego
realizacji i osiąganych rezultatach

1.8 Public Information

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów

1.1 Policy for quality assurance
1.2 Design and approvalof programmes
1.7 Information management
1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes
1.10 Cyclical external quality assurance

Budowa kryterium oceny programowej

Kryterium
szczegółowe
dokonywania
oceny
programowej
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Standardy
jakości
kształcenia

Wskaźniki
spełnienia
standardu
jakości
kształcenia

Szczegółowe kryteria
dokonywania oceny
programowej i standardy
jakości kształcenia
(Profil ogólnoakademicki)
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik nr 2

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów:
koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Standard jakości kształcenia 1.1
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany,
są powiązane z działalnością naukową prowadzoną w uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach oraz zorientowane na potrzeby otoczenia
społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy.
Standard jakości kształcenia 1.2
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do których jest przyporządkowany kierunek, opisują,
w sposób trafny, specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągane
przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi ogólnoakademickiemu.
Standard jakości kształcenia 1.2a
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, zawierają
pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 1.2b
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny
zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245).
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.1
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają w szczególności aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których jest przyporządkowany kierunek, jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach.
Standard jakości kształcenia 2.1a
Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy
obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68
ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.2
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 2.2a
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne
z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.3
Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają
studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej lub udział w
tej działalności.
Standard jakości kształcenia 2.4
Jeśli w programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe, ich program, organizacja i nadzór nad realizacją, dobór miejsc odbywania oraz
środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w szczególności tych, które są związane z nabywaniem kompetencji badawczych.
Standard jakości kształcenia 2.4a
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w
art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.5
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę
efektów uczenia się. Standard jakości kształcenia 2.5a Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami i wymaganiami w zakresie sposobu
organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Standard jakości kształcenia 3.1
Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia kandydatów na studia, umożliwiające właściwy dobór
kandydatów, zasady progresji studentów i zaliczania poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów
uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza
systemem studiów.
Standard jakości kształcenia 3.2
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia
przez studentów efektów uczenia się, a stosowane metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji
zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również
pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub
udział w tej działalności.
Standard jakości kształcenia 3.2a
Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68
ust. 1 ustawy, są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 3.3
Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk (o ile praktyki są uwzględnione w programie studiów), prace dyplomowe,
studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne związane z kierunkiem studiów, jak również udokumentowana pozycja absolwentów na rynku
pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają osiągnięcie efektów uczenia się.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Standard jakości kształcenia 4.1
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają
prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 4.1a
Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami w przypadku
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami
zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 4.2
Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, oparty o transparentne zasady i umożliwiający
prawidłową realizację zajęć, uwzględnia systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której
wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane
w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie
Standard jakości kształcenia 5.1
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby
biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz aparatura badawcza, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są
nowoczesne, umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym przygotowanie do prowadzenia
działalności naukowej lub udział w tej działalności, jak również są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający
tym osobom pełny udział w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.
Standard jakości kształcenia 5.1a
Infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia w przypadku kierunków
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 5.2
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby
biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz aparatura badawcza podlegają systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci,
a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów
oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Standard jakości kształcenia 6.1
Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym, w tym z pracodawcami, w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji
oraz doskonaleniu.
Standard jakości kształcenia 6.2
Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego otoczenia na program i jego realizację
podlegają systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia
umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku
Standard jakości kształcenia 7.1
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest
nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność
studentów i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem
stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry.
Standard jakości kształcenia 7.2
Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane
w działaniach doskonalących.
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym,
naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie
form wsparcia
Standard jakości kształcenia 8.1
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia
zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności
nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności
naukowej lub udziału w tej działalności, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia
kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.
Standard jakości kształcenia 8.2
Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów
są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów,
warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach
Standard jakości kształcenia 9.1
Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o
programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i
możliwościach dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów.
Standard jakości kształcenia 9.2
Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w których uczestniczą studenci i inni odbiorcy
informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie,
monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów
Standard jakości kształcenia 10.1
Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz prowadzone są systematyczne
oceny programu studiów oparte o wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów
oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia.
Standard jakości kształcenia 10.2
Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne i
wykorzystywane w doskonaleniu jakości.
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Szczegółowe kryteria
dokonywania oceny
programowej i standardy
jakości kształcenia
(Profil praktyczny)

Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik nr 2

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów:
koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Standard jakości kształcenia 1.1
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany,
uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku, oraz są zorientowane na potrzeby otoczenia
społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy.
Standard jakości kształcenia 1.2
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do których jest przyporządkowany kierunek, opisują,
w sposób trafny, specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągane
przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu.
Standard jakości kształcenia 1.2a
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają
pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 1.2b
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny
zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245).
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.1
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej zastosowania z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do
których kierunek jest przyporządkowany, normy i zasady, a także aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej/ gospodarczej oraz
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 2.1a
Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy
obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.2
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 2.2a
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne
z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.3
Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają
studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 2.4
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się,
w szczególności tych, które są związane z przygotowaniem zawodowym.
Standard jakości kształcenia 2.4a
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa
w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniachwydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.5
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę
efektów uczenia się. Standard jakości kształcenia 2.5a Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami i wymaganiami w zakresie sposobu
organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Standard jakości kształcenia 3.1
Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia kandydatów na studia, umożliwiające właściwy dobór
kandydatów, zasady progresji studentów i zaliczania poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów
uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza
systemem studiów.
Standard jakości kształcenia 3.2
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia
przez studentów efektów uczenia się, a stosowane metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji
zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również
pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności opanowania umiejętności praktycznych i przygotowania
do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 3.2a
Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68
ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 3.3
Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe, studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne
związane z kierunkiem studiów, jak również udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają
osiągnięcie efektów uczenia się.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Standard jakości kształcenia 4.1
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają
prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 4.1a
Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami w przypadku kierunków
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 4.2
Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, oparty o transparentne zasady i umożliwiający
prawidłową realizację zajęć, uwzględnia systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której wyniki
są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju.
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane
w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie
Standard jakości kształcenia 5.1
Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne,
informacyjne oraz edukacyjne, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są nowoczesne, umożliwiają prawidłową
realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia
działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również są dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu.
Standard jakości kształcenia 5.1a
Infrastruktura dydaktyczna uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia w przypadku kierunków studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 5.2
Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne,
informacyjne, edukacyjne podlegają systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane
w działaniach doskonalących.
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Standard jakości kształcenia 6.1
Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym, w tym z pracodawcami, w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji
oraz doskonaleniu.
Standard jakości kształcenia 6.2
Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego otoczenia na program i jego realizację podlegają
systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku
Standard jakości kształcenia 7.1
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele
akademiccy są przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów
i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia
umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry.
Standard jakości kształcenia 7.2
Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach
doskonalących.
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym
lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Standard jakości kształcenia 8.1
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia
zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli
akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej
w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak
również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.
Standard jakości kształcenia 8.2
Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są
wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów,
warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach
Standard jakości kształcenia 9.1
Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie
studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach
dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów.
Standard jakości kształcenia 9.2
Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w których uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji,
a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów
Standard jakości kształcenia 10.1
Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz prowadzone są systematyczne
oceny programu studiów oparte o wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz
zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia.
Standard jakości kształcenia 10.2
Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne
i wykorzystywane w doskonaleniu jakości.
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Tryb dokonywania
oceny programowej
i warunki jej
wydawania
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej § 17-19, Załącznik nr 3

Tryb
dokonywania
oceny
programowej
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1) Przygotowanie przez uczelnię raportu 5)
samooceny zgodnie z ustalonymi
przez Prezydium PKA wytycznymi i 6)
wzorem;
2) Wizytacja, dokonywana zgodnie z
zasadami ustalonymi przez
Prezydium;
3) Opracowanie raportu przez zespół
oceniający, zgodnie z wzorem
ustalonym przez Prezydium PKA;
7)
4) Przekazanie raportu zespołu
oceniającego do uczelni;

Przedstawienie przez uczelnię
stanowiska w odpowiedzi na raport;
Opracowanie przez zespół działający
w ramach dziedziny lub zespół do
spraw kształcenia nauczycieli opinii
na podstawie raportu zespołu
oceniającego i stanowiska uczelni
przedstawionego w odpowiedzi na
raport;
Podjęcie przez Prezydium PKA
uchwały w sprawie ocenya.

Przewodniczący
Eksperci merytoryczni
Ekspert delegowany przez pracodawców
Ekspert międzynarodowy
Ekspert student

Skład
zespołu
oceniającego
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[…] w pracach zespołu oceniającego
także inna osoba pełniąca funkcję
sekretarza.

Ważne novum w stosunku do poprzednio
obowiązujących zasad – włączenie do
składu zespołu oceniającego osoby
pełniącej funkcję sekretarza i wyłączenie
ze składu ZP eksperta do spraw
postepowania oceniającego.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 255 ust. 2 ustawy

Struktura raportu:

Wzór
raportu
samooceny

Slajd / 35

1) Podstawowe informacje o kierunku,
poziomie i profilu
2) Opis efektów uczenia się zakładanych
dla ocenianego kierunku, poziomu i
profilu studiów (nowy element w
stosunku do poprzednio
obowiązującego wzoru raportu)
3) Skład zespołu przygotowującego raport
samooceny
4) Wskazówki ogólne do raportu
samooceny

Statut PKA, § 17, ust. 3

http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/

5) Prezentacja uczelni
6) Samoocena uczelni w zakresie
spełniania szczegółowych kryteriów
oceny programowej na kierunku
studiów o profilu praktycznym
7) Perspektywy rozwoju kierunku studiów
8) Załączniki

Ważne novum w stosunku do poprzednio
obowiązującego trybu przeprowadzania
oceny programowej:

Uczelnia publikuje raport samooceny
na swojej stronie podmiotowej 14 dni
przed terminem wizytacji zespołu
oceniającego

Ocena
programowa
Skala ocen

Art. 242.
4. Ocena programowa kończy się wydaniem
oceny pozytywnej albo negatywnej.
5. Pozytywna ocena programowa jest
wydawana na okres do 6 lat.
6. Jeżeli uczelnia uniemożliwia lub utrudnia
przeprowadzenie oceny programowej,
wydaje się ocenę negatywną.
Ważne novum w stosunku do poprzednio
obowiązującej czterostopniowej skali.
Obecnie obowiązująca skala jest
dwustopniowa.
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USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Stopień
spełnienia
szczegółowych
kryteriów
oceny
programowej
Skala ocen

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.
Ważne novum w stosunku do poprzednio
obowiązującej pięciostopniowej skali.
Obecnie obowiązująca skala jest
trzystopniowa.

Załącznik nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pkt 2
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Warunki wydawania oceny programowej
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.

Załącznik nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pkt 3
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Warunki wydawania oceny programowej
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 postępowania 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. 6 pkt 1-4.

Załącznik nr 3 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pkt 3
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Dyrektywa o charakterze naprawczym, wskazująca na konieczność
niezwłocznego usunięcia błędów i niezgodności, a także podjęcia
skutecznych działań (zmian) zapobiegających ponownemu ich
wystąpieniu, mająca moc wiążącą dla uczelni
•
•

Zalecenie
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Błędy i niezgodności wykazane w zaleceniach do usunięcia powinny
być w analizie stanu faktycznego zdiagnozowane i uargumentowane
W zaleceniu należy wyraźnie wskazać, jakie błędy i niezgodności należy
usunąć oraz podkreślić konieczność podjęcia skutecznych działań
zapobiegających ponownego wystąpieniu zdiagnozowanych błędów

Zalecenie powinno być:
• zgodne z przepisami prawa
• jednorodne, to znaczy jedno zalecenie powinno się odnosić do
jednego błędu/niezgodności
• zgodne z zakresem merytorycznym oceny w kryterium, którego
dotyczy
• jednoznaczne i precyzyjne

Rada, wskazówka przedstawiająca uczelni nowe
możliwości doskonalenia jakości kształcenia,
niemająca mocy wiążącej dla uczelni

Rekomendacja
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Certyfikaty
Doskonałości
Kształcenia
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik nr 4

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia
Nadawane przez Prezydium PKA Stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu
kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu Są nadawane 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.
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Warunki przyznawania Certyfikatów
Doskonałości Kształcenia
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
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Dobra
praktyka

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.
Załącznik nr 4 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ust. 3 pkt 2
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Wyrażanie opinii w sprawie
spełnienia warunków
prowadzenia studiów na
określonym kierunku, poziomie
i profilu oraz związku studiów
ze strategią uczelni

Szczegółowe kryteria recenzowania
wniosków o pozwolenie na
utworzenie studiów na określonym
kierunku poziomie i profilu
(Profil ogólnoakademicki)
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik nr 5

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów:
koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Standard jakości kształcenia 1.1
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany,
są powiązane z działalnością naukową prowadzoną w uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach oraz zorientowane na potrzeby otoczenia
społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy.
Standard jakości kształcenia 1.2
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do których jest przyporządkowany kierunek, opisują,
w sposób trafny, specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągane
przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi ogólnoakademickiemu.
Standard jakości kształcenia 1.2a
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają
pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 1.2b
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny
zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245).
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PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.1
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają w szczególności aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których jest przyporządkowany kierunek, jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach.
Standard jakości kształcenia 2.1a
Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy
obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68
ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.2
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 2.2a
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne
z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.3
Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom
osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
Standard jakości kształcenia 2.4
Jeśli w programie studiów uwzględnione są praktyki zawodowe, ich program, organizacja i nadzór nad realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko,
w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów
efektów uczenia się, w szczególności tych, które są związane z nabywaniem kompetencji badawczych.
Standard jakości kształcenia 2.4a
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura,
a także kompetencje opiekunów, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy
są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.5
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia
się.
Standard jakości kształcenia 2.5a
Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1
ustawy jest zgodna z regułami i wymaganiami w zakresie sposobu organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia określonych w
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów
efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz
dyplomowanie
Standard jakości kształcenia 3.1
Zostały określone kompetencje oczekiwane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, zasady progresji studentów i zaliczania
poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania. Zasady i kryteria przyjęcia na studia umożliwiają właściwy dobór kandydatów.
Standard jakości kształcenia 3.2
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia
przez studentów efektów uczenia się, a stosowane metody weryfikacji i oceny pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się,
w tym w szczególności przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności.
Standard jakości kształcenia 3.2a
Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68
ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Standard jakości kształcenia 4.1
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają
prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 4.1a
Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami w przypadku kierunków
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 4.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają transparentne i adekwatne do
potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć zasady doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, systematyczną
ocenę kadry prowadzącej kształcenie, realizowaną z udziałem studentów oraz wykorzystywanie wyników oceny w doskonaleniu kadry, jak również
kreowanie warunków stymulujących kadrę do ustawicznego rozwoju.
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie
Standard jakości kształcenia 5.1
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby
biblioteczne, informacyjne, edukacyjne oraz aparatura badawcza, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są
nowoczesne, umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym przygotowanie do prowadzenia
działalności naukowej lub udział w tej działalności, jak również są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający
tym osobom pełny udział w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.
Standard jakości kształcenia 5.1a
Infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia w przypadku kierunków
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 5.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają systematyczne przeglądy
infrastruktury dydaktycznej, naukowej, bibliotecznej i informatycznej, wyposażenia technicznego pomieszczeń, środków i pomocy dydaktycznych,
zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych oraz aparatury badawczej, w których uczestniczą studenci oraz wykorzystywanie wyników
przeglądów w działaniach doskonalących.
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w
konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na
rozwój kierunku
Standard jakości kształcenia 6.1
Koncepcja kształcenia jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku
Standard jakości kształcenia 7.1
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, zapewniające
studentom osiągniecie efektów uczenia się w zakresie znajomości języka obcego oraz uwzględnienie w programie studiów zajęć lub grup zajęć
prowadzonych w języku obcym.

Slajd / 55

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym
lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form
wsparcia
Standard jakości kształcenia 8.1
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia
zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności
nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności
naukowej lub udziału w tej działalności.
Standard jakości kształcenia 8.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają systematyczne przeglądy systemu
wsparcia studentów w procesie uczenia się, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach
doskonalących.
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach
jego realizacji i osiąganych rezultatach
Standard jakości kształcenia 9.1
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają zapewnienie publicznego dostępu
do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu
nauczania i uczenia się na kierunku, systematyczne oceny publicznego dostępu do informacji, w których uczestniczą studenci i inni odbiorcy
informacji oraz wykorzystywanie wyników ocen w działaniach doskonalących.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów
Standard jakości kształcenia 10.1
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów uwzględniają zarządzanie procesem kształcenia na kierunku oraz podział
odpowiedzialności w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości, zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz
systematyczne oceny programu studiów, oparte o wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym
studentów oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia.
Standard jakości kształcenia 10.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają cykliczne zewnętrzne oceny
jakości kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości
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Szczegółowe kryteria recenzowania
wniosków o pozwolenie na
utworzenie studiów na określonym
kierunku poziomie i profilu
(Profil praktyczny)
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik nr 5

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów:
koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Standard jakości kształcenia 1.1
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni oraz mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest
przyporządkowany, uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku, oraz są zorientowane na
potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy.
Standard jakości kształcenia 1.2
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do których jest przyporządkowany kierunek, opisują,
w sposób trafny, specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągane
przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu.
Standard jakości kształcenia 1.2a
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają
pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 1.2b
Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny
zakres efektów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245).
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.1
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej zastosowania z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do
których kierunek jest przyporządkowany, normy i zasady, a także aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej/ gospodarczej oraz
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 2.1a
Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy
obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68
ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.2
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 2.2a
Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć a także liczba semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą
punktów ECTS w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne
z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
Standard jakości kształcenia 2.3
Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają
studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 2.4
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się,
w szczególności tych, które są związane z przygotowaniem zawodowym.
Standard jakości kształcenia 2.4a
Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa
w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 2.5
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę
efektów uczenia się. Standard jakości kształcenia 2.5a Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami i wymaganiami w zakresie sposobu
organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie
Standard jakości kształcenia 3.1
Zostały określone kompetencje oczekiwane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, zasady progresji studentów i zaliczania
poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania. Zasady i kryteria przyjęcia na studia umożliwiają właściwy dobór kandydatów..
Standard jakości kształcenia 3.2
System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia
przez studentów efektów uczenia się, a stosowane metody weryfikacji i oceny pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się,
w tym w szczególności opanowania umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego
rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 3.2a
Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68
ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 68 ust. 3 ustawy.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Standard jakości kształcenia 4.1
Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają
prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.
Standard jakości kształcenia 4.1a
Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami w przypadku kierunków
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 4.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają transparentne i adekwatne do
potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć zasady doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, systematyczną
ocenę kadry prowadzącej kształcenie, realizowaną z udziałem studentów oraz wykorzystywanie wyników oceny w doskonaleniu kadry, jak również
kreowanie warunków stymulujących kadrę do ustawicznego rozwoju.
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie
Standard jakości kształcenia 5.1
Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne,
informacyjne oraz edukacyjne, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są nowoczesne, umożliwiają prawidłową
realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia
działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również są dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu.
Standard jakości kształcenia 5.1a
Infrastruktura dydaktyczna uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia w przypadku kierunków studiów
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy.
Standard jakości kształcenia 5.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają systematyczne przeglądy
infrastruktury dydaktycznej, bibliotecznej i informatycznej, wyposażenia technicznego pomieszczeń, środków i pomocy dydaktycznych, zasobów
bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych, w których uczestniczą studenci oraz wykorzystywanie wyników przeglądów w działaniach
doskonalących.

Slajd / 65

PROFIL PRAKTYCZNY

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku
Standard jakości kształcenia 6.1
Koncepcja kształcenia jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku
Standard jakości kształcenia 7.1
Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, zapewniające
studentom osiągniecie efektów uczenia się w zakresie znajomości języka obcego oraz uwzględnienie w programie studiów zajęć lub grup zajęć
prowadzonych w języku obcym.
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym
lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia
Standard jakości kształcenia 8.1
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia
zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli
akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej
w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku.
Standard jakości kształcenia 8.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają systematyczne przeglądy systemu
wsparcia studentów w procesie uczenia się, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach
doskonalących.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów
Standard jakości kształcenia 10.1
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów uwzględniają zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz
systematyczne oceny programu studiów, oparte o wyniki analizy wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym
studentów oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie programu studiów i jakości kształcenia.
Standard jakości kształcenia 10.2
Planowane działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają cykliczne zewnętrzne oceny
jakości kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości
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Tryb wyrażania przez PKA opinii
w sprawie spełnienia warunków
prowadzenia studiów na określonym
kierunku, poziomie i profilu oraz
związku studiów ze strategią uczelni
Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, § 16

Tryb
wyrażania
opinii
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1) Opracowanie – zgodnie z wzorem ustalonym przez Prezydium PKA –
recenzji wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym
kierunku poziomie i profilu przez recenzentów – przy czym jednym
z recenzentów musi być członek zespołu ekspertów studenckich do
spraw recenzowania wniosków;
2) Opracowanie przez zespół działający w ramach dziedziny lub zespół do
spraw kształcenia nauczycieli opinii na podstawie recenzji wniosku;
3) Przedstawienie opinii przez przewodniczącego zespołu działającego
w ramach dziedziny lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli na
posiedzeniu Prezydium PKA
4) Podjęcie przez Prezydium PKA uchwały w sprawie opinii
PKA w trakcie postępowania mającego na celu wyrażenie opinii w sprawie spełnienia warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze
strategią uczelni może zwracać się do założyciela lub władz uczelni o udzielenie wyjaśnień
i informacji oraz postanowić o przeprowadzeniu wizytacji, określając termin i ramowy plan
wizytacji.

