
Uchwała Nr 667/2015    

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 3 września 2015 r. 

 

w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 48a ust. 4 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 społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, w sprawie oceny 

instytucjonalnej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego wydaje ocenę: 

 

pozytywną 
§ 2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 

o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią 

rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia, oraz 

jakości kształcenia na prowadzonych studiach podyplomowych. Działalność prowadzona przez 

Wydział spełnia zatem przyjęte kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny 

pozytywnej. 

Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów oceny instytucjonalnej – 

sześć uzyskało ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: zgodności działania jednostki  

z misją i strategią rozwoju uczelni, funkcjonowania i doskonalenia wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, efektywności polityki kadrowej realizowanej w jednostce, 

zapewnienia rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej zgodnie ze strategią rozwoju jednostki, 

współdziałania z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, współpracy z krajowymi  

i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi, jakości kształcenia na studiach 

podyplomowych. Kryterium dotyczące funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów 

uzyskało ocenę ,,znacząco”. Kryterium dotyczące jakości kształcenia na studiach doktoranckich nie 

podlegało ocenie, bowiem w ocenianej jednostce takie studia nie są prowadzone.  

 

§ 3 

 

W związku z pismem Rektora, informującym o zmianach struktury organizacyjnej Uczelni z dniem  

1 października 2015 r., polegających na podziale Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk  

o Zdrowiu na dwa Wydziały: Pedagogiki, Psychologii i Socjologii oraz Lekarski i Nauk o Zdrowiu, 

odstępuje się od podania terminu następnej oceny instytucjonalnej w jednostce wymienionej w § 1. 

 

§ 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 Zielonogórskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

Marek Rocki 

 


