
Uchwała Nr 19/2012 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 
 

w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale 
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie na poziomie studiów 

pierwszego stopnia 
 

§ 1 
 

Działając na podstawie art. 48a ust.3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
– po zapoznaniu się z działaniami naprawczymi dotyczącymi zaleceń i uwag zawartych w Uchwale Nr 
750/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r., a także kierując się 
sprawozdaniem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk społecznych 
i prawnych opracowanym zgodnie z przepisami ustawy w jej brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 
2011 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia - wydaje ocenę 
 

pozytywną 
 

§ 2 
 

Analiza skali i efektów działań naprawczych podjętych przez Politechnikę Warszawską na studiach 
pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w latach  akademickich 2008/2009 – 2010/2011 pozwala na 
stwierdzenie, iż pełne ich wdrożenie spowodowało usunięcie uprzednio wskazanych nieprawidłowości. 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zwraca jednak uwagę na konieczność kontynuacji działań 
zmierzających do poprawy jakości prac dyplomowych oraz zapewnienia pełnej zgodności ich tematyki 
z zakresem ocenianego kierunku studiów. 

 
§ 3 

 
Następna ocena jakości kształcenia  na kierunku studiów „administracja” w jednostce wymienionej 

w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017, łącznie z oceną jakości kształcenia prowadzonego 
na studiach drugiego stopnia. 

 
§ 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 Politechniki Warszawskiej. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                         
    PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ               
 
 
  Marek Rocki  


