
 

Uchwała nr 803/2015 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 8 października 2015 r. 

 

w sprawie wniosku Politechniki Warszawskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy 

oceny instytucjonalnej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

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

Akredytacyjnej uchwala co następuje: 

 

 

§1 

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu odwoławczego 

uznało, iż wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty przedstawione we wniosku Politechniki 

Warszawskiej o ponowne rozpatrzenie oceny instytucjonalnej Wydziału Budownictwa, 

Mechaniki i Petrochemii w Płocku pozwalają na zmianę Uchwały Nr 698/2015 Prezydium 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. w części dotyczącej oceny 

kryterium odnoszącego się do współpracy krajowej i międzynarodowej oraz podniesienie 

oceny „znacząco” na „w pełni”. 

 

Stanowisko Uczelni 

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczelnia wyjaśniła, że Filia Politechniki 

Warszawskiej w Płocku ukierunkowana jest głównie na współpracę regionalną i krajową, zaś 

współpraca międzynarodowa realizowana jest w większym stopniu przez wydziały mające 

swoją siedzibę w Warszawie i realizujące kształcenie na kierunkach pokrewnych kierunkom 

prowadzonym w Płocku: Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział 

Inżynierii Środowiska i Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wraz z odwołaniem 

dostarczono wykaz instytucji krajowych, zagranicznych, firm i ośrodków akademickich,  

z którymi jednostka współpracuje od wielu lat. Bardzo ważnym przedsięwzięciem w obszarze 

współpracy Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, w tym wizytowanego Wydziału,  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu było powołanie w 2013 roku przez Prorektora 

PW ds. Filii w Płocku Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo -Społecznego jako organu 

doradczego opiniującego rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno 

- gospodarczym. Natomiast w celu przeciwdziałania tendencji do malejącego zainteresowania 

studentów i doktorantów wyjazdami zagranicznymi zintensyfikowano działania sprzyjające 

budowaniu świadomości studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w zakresie 

międzynarodowych programów edukacyjnych. Wydział Budownictwa, Mechaniki  

i Petrochemii podejmuje różne działania mające na celu internacjonalizację procesu 

kształcenia, w tym Wydział ogłasza regularnie nabór w ramach międzynarodowych 

programów edukacyjnych Erasmus+ i Athens. Ponadto powołano Komisję Kwalifikacyjną  

ds. Programu Erasmus+, w skład której wchodzi także przedstawiciel studentów. 

 

Stanowisko Prezydium PKA 

Uczelnia przedstawiła obszerną dokumentację dotyczącą współpracy z uczelniami 

zagranicznymi, krajowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami gospodarczymi, co 

uzasadnia zmianę oceny kryterium 6 ze „znacząco”  na „w pełni”. 



§ 2 

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2. Rektor Politechniki Warszawskiej. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

        Marek Rocki 


