
Uchwała Nr 619/2015 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 3 września 2015 r. 

 

w sprawie oceny programowej na kierunku „filologia romańska” prowadzonym na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego 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 humanistycznych w sprawie oceny programowej na kierunku „filologia 

romańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie 

studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę:  
 

pozytywną 

§ 2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Filologiczny Uniwersytetu 

Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, 

oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „filologia romańska” studiów pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym 

kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”, 

to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz 

systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, 

prowadzenia badań naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości. 

§ 3 

Następna ocena programowa na kierunku „filologia romańska” w wymienionej w § 1 jednostce powinna 

nastąpić w roku akademickim 2020/2021. 

§ 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 Gdańskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

Marek Rocki 



 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2  Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej   

L.p. 

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

1 
 

koncepcja rozwoju 
kierunku 

 
 

 
X 

   

2 
cele i efekty kształcenia 

oraz system ich 
weryfikacji 

  
X 

   

3 
 

program studiów 

  
X 

   

4 
 

zasoby kadrowe 

  
X 

   

5 
infrastruktura 
dydaktyczna 

  
X 

   

6 
prowadzenie badań 

naukowych1 

  
 

 
X 

  

7 
system wsparcia 

studentów w 
procesie uczenia się 

  
X 

   

8 
wewnętrzny system 
zapewnienia jakości 

  
X 

   

 
Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego kierunku w wizytowanej 
jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wskazanie obszarów nie budzących zastrzeżeń, 
w których wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów 
wymagających podjęcia określonych działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji zawartych w  
raporcie, zawierać zalecenia).   

 
 
Realizowana na kierunku „filologia romańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego koncepcja kształcenia odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Gdańskiego, charakteryzuje 
się spójnością zakładanych efektów i celów kształcenia. Sposób prowadzenia kształcenia, a także kadra 
oraz infrastruktura gwarantują osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Zbudowany w 
Uczelni/Jednostce wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, posiada strukturę i narzędzia, 
które zapewniają realizację jego zadań – wysoką jakość kształcenia. Mocnymi stronami kierunku jest 
interesująca programowo specjalność translatorska oraz naukowe i dydaktyczne zaangażowanie 
pracowników Jednostki. Oceniany kierunek, jak i cały wydział wyróżnia przyjęty sposób indywidualizacji 

                                                           
1 Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich.  
 



studiów (zwłaszcza pomocy dla osób z niepełnosprawnością) oraz dbałość o zapobieganie nieuczciwości 
naukowej (wdrożony program antyplagiatowy w ocenie prac dyplomowych). W celu stałego 
podnoszenia jakości kształcenia na ocenianym kierunku Zespół Oceniający PKA  zaleca: 
- sformalizowanie kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi poprzez włączenie przedstawicieli w Rady 
Programowe Wydziału i Instytutu; 
- uzupełnienie składu Rady Wydziału o jednego przedstawiciela studentów (doktorantów); 
- przejrzenie matrycy efektów kształcenia i dopasowywanie efektów kształcenia do poszczególnych  
przedmiotów studiów zarówno na poziomie I. i II. stopnia kształcenia;  
- poprawę niektórych sylabusów pod kątem lepszego, bardziej przejrzystego i optymalnego 
weryfikowania wybranych efektów kształcenia (dotyczy przede wszystkim kompetencji społecznych); 
- włączenie studentów w prace badawcze poprzez reaktywację działalności koła/kół naukowych 
skupiających studentów zainteresowanych projektami badawczymi; 
- podjęcie działań związanych z angażowaniem studentów w proces ankietyzacji oraz zapewnienie 
informacji zwrotnej o skuteczności tego narzędzia w celu zapewniania jakości kształcenia;  
- dostosowanie przepisów regulujących przyznawanie pomocy materialnej do zapisów ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym.  

 
 
 

Przewodnicząca Zespołu Oceniającego PKA 
 
 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj 
 

Tabela 3 

L.p. 

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

6 
prowadzenie badań 

naukowych 

  
X 

 
 

  

 

 


