
          

        Uchwała Nr 207/ 2015                                     

Prezydium Polskiej  Komisji Akredytacyjnej 

  z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie oceny programowej na kierunku „ochrona środowiska" prowadzonym                  

w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn zm.) Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem 

Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej na kierunku „ochrona 

środowiska" prowadzonym w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia                       

o profilu ogólnoakademickim - wydaje ocenę: 

 

pozytywną 

§ 2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Międzywydziałowe Studium 

Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego spełnia wymagania kadrowe, 

programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne                       

do prowadzenia na kierunku „ochrona środowiska” studiów pierwszego i drugiego stopnia                 

o profilu ogólnoakademickim.   

Ocenę „w pełni” uzyskały kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kierunku, celów                     

i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, 

infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych oraz wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości, natomiast ocenę „znacząco” otrzymało kryterium dotyczące systemu 

wsparcia studentów w procesie uczenia się. Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatem 

kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

 

Jednocześnie Prezydium PKA zaleca podjęcie następujących działań naprawczych mających 

na celu wyeliminowanie uchybień wskazanych w raporcie z wizytacji: 

 usprawnienia zarządzania kierunkiem poprzez skorygowanie struktury tego 

zarządzania; 

 uszczegółowienia niektórych przedmiotowych efektów kształcenia pozwalającego na 

lepszą weryfikację stopnia ich osiągania, w szczególności w przypadku przedmiotów, 

dla których zdefiniowano tylko po jednym ogólnie sformułowanym efekcie z zakresu 

wiedzy, umiejętności i kompetencji, oraz zweryfikowania metod osiągania 

przedmiotowych efektów kształcenia;    

 wprowadzenia korekty systemu punktów ECTS tak, by odpowiadały one całkowitemu 

nakładowi pracy studenta z uwzględnieniem pracy indywidualanej; 

 wyeliminowania konieczności ponoszenia przez studentów kosztów związanych                    

z realizacją obowiązkowych zajęć terenowych odbywających się poza siedzibą 

Uczelni; 



 wprowadzenia skutecznych procedur pozwalających na analizowanie losów 

absolwentów i wykorzystywanie analiz do działań służących poprawie jakości 

kształcenia; 

 szerszego włączenia studentów w prace ciał kolegialnych mających wpływ                               

na podnoszenie jakości kształcenia. 

 

 

Przedstawione powyżej zalecenia powinny być wdrożone do końca roku akademickiego 

2015/2016, a pełna i szczegółowa  informacja o ich realizacji przekazana  Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej do dnia 30  września 2016 r.  

 

§ 3 

Następna ocena programowa na kierunku „ochrona środowiska” w wymienionej w § 1 

jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2020/2021, o ile nie zaistnieją przesłanki                

do dokonania jej we wcześniejszym terminie. 

 

§ 4 

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. 

§ 5 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

                POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

                                           Marek Rocki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


