
 

                                                            Uchwała Nr 5/5/2013 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 5 września 2013 r. 

 

w sprawie wniosku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  w Lublinie 

o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku  

„architektura krajobrazu” prowadzonym na  Wydziale Matematyki, Informatyki                           

i Architektury Krajobrazu (poprzednio Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)  

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim  

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.                       

z 2012 r., poz. 572 i 742) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – po rozpatrzeniu sprawy                      

na wspólnym posiedzeniu Prezydium i Zespołu działającego w obszarze nauk: przyrodniczych oraz 

rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podzielając stanowisko Zespołu działającego                 

w obszarze nauk: przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych uznało,                    

że przedstawione przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II                   

w Lublinie w pismach z dnia 3 lipca i 27 sierpnia 2013 r. wyjaśnienia i dodatkowe informacje 

uzasadniają zmianę oceny warunkowej wyrażonej w Uchwale Nr 271/2013 Prezydium Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. i wydanie oceny pozytywnej.  

Podstawą oceny warunkowej były zarzuty dotyczące minimum kadrowego.  

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Rektor Uczelni przedstawił dokumenty, z których 

wynika, iż od dnia 1 października 2013 r. do minimum kadrowego zostanie włączony nauczyciel 

akademicki posiadający tytuł naukowy profesora i dorobek naukowy z zakresu dziedziny nauk 

rolniczych i dyscypliny ogrodnictwo.   

Tym samym spełniony zostanie wymóg określony w § 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki             

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

na określonym kierunku i poziomie kształcenia  (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.), zgodnie       

z którym minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów 

stanowi, co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu 

nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora. 

Ponadto Rektor podkreślił, iż dwóch doktorów wchodzących w skład minimum kadrowego                  

ma zaawansowane przewody habilitacyjne (zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku 

akademickiego).   

§ 2 

 

Następna  ocena  programowa  na kierunku  „architektura krajobrazu”  w  jednostce  wymienionej  
w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.  

§ 3 

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2) Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                          PRZEWODNICZĄCY 

               POLSKIEJ  KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

                                                                                  Marek Rocki 


