
   Uchwała Nr 68/ 2017                                                  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

w sprawie oceny programowej na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Międzyuczelnianym 

Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia  

 

§ 1 

 

Działając 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 2016 r. poz. 1842, z późń. zm.) Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej – kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych                       

i weterynaryjnych 
 

odstępuje od przeprowadzenia w roku akademickim 2016/2017 oceny programowej 
 

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii 

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na poziomie studiów pierwszego                                    

i drugiego stopnia. Ocena ta zostanie przeprowadzona w roku akademickim 2019/2020. 

§ 2 

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 480/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku wydało 

pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku na kierunku „biotechnologia” prowadzonym 

w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Termin następnej oceny jakości 

kształcenia wyznaczono na rok akademicki 2016/2017.  Następnie – zgodnie z obowiązującymi wówczas 

przepisami wewnętrznymi - Uchwałą Nr 980/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia                

24 listopada 2011 roku wydało wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na wyżej wymienionym kierunku 

ustalając, że następna oceny jakości kształcenia na kierunku „biotechnologia” nastąpi w roku akademickim 

2019/2020.  

Prezydium, biorąc powyższe pod uwagę, postanowiło jak w § 1. 
 

§ 3 

 

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. 

 

§ 4 

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

2. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

Krzysztof Diks 


