
Uchwała Nr 856/2015 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 5 listopada 2015 r. 

 

w sprawie oceny programowej na kierunku „filologia angielska” 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 

angielska” 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 angielska” studiów pierwszego i drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym 

kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych sześć uzyskało 

ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich 

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

studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Kryteria dotyczące 

koncepcji rozwoju kierunku oraz prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „znacząco”. 

Jednocześnie Prezydium PKA zaleca: 

1. Intensyfikację zaangażowania interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w tworzenie 

i monitorowanie realizacji koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. Udział obu grup w pracach 

Rady Programowej jest niewystarczający, a frekwencja na zebraniach Rady Instytutu poświęconych 

problemom dydaktycznym - niewielka. 

2. Dalsze prowadzenie skutecznych działań naprawczych doskonalących prowadzenie prac 

dyplomowych i procedurę dyplomowania, a w szczególności: przydzielanie seminariów 

dyplomowych zgodnie z wykształceniem i dorobkiem naukowym prowadzącego (np. językoznawca 

nie zawsze ma odpowiednie przygotowanie do prowadzenia seminarium z metodyki nauczania 

języka angielskiego), pełniejsze uzasadnianie przyjęcia pracy dyplomowej w przypadku 

przekroczenia normy zapożyczeń i przygotowywanie recenzji zawierających ocenę merytoryczną 

pracy dyplomowej. 

3. Intensyfikację działań na rzecz rozszerzenia współpracy międzynarodowej zarówno w obszarze 

badań naukowych, jak i wymiany dydaktycznej kadry i studentów. 



§ 3 

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

nastąpić w roku akademickim 2021/2022. 

§ 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 

 

 


