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Uchwała Nr 579/2018 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 20 września 2018 r. 

 

w sprawie wniosku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o ponowne 

rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku lekarskim prowadzonym  

na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  

na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim 

 

 

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 2017 r. poz. 2183, z późn zm.) Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu odwoławczego, 

uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wniosku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku lekarskim 

prowadzonym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  

w Bydgoszczy na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim  

nie uzasadniają zmiany oceny pozytywnej sformułowanej w § 1 Uchwały Nr 340/2018 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018 r., i wydania oceny 

wyróżniającej. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny programowej Zespół oceniający PKA (ZO PKA) 

zidentyfikował osiem tzw. „dobrych praktyk” (2 w ramach kryterium 1, 3 w ramach 

kryterium 2, oraz po 1 w ramach kryteriów 5,6 i 7), czyli cech wyróżniających proces 

kształcenia w Collegium Medicum na tle innych uczelni. ZO PKA wskazał jednocześnie na 

słabsze strony tego procesu, formułując w sumie 10 zaleceń, wymagających podjęcia przez 

Uczelnię działań naprawczych lub doskonalących, dotyczących kluczowych kryteriów oceny 

programowej takich jak program kształcenia i możliwość osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia oraz kadra prowadząca proces kształcenia – po 3 zalecenia, a także infrastruktura 

wykorzystywana w procesie kształcenia - 4 zalecenia. 

 

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczelnia odniosła się zarówno do tzw. „dobrych 

praktyk” jak i zaleceń przedstawionych w raporcie z wizytacji. Analiza przedłożonej 

dokumentacji pozwala uznać za nowe, niewymienione w tym raporcie, „dobre praktyki” np. 

utworzenie Pracowni Edukacji Ultrasonograficznej czy Pracowni Komunikacji w Medycynie, 

jednak większość przedstawionych argumentów odnosi się do praktyk zidentyfikowanych 

wcześniej przez ZO PKA, nie wnosząc nic istotnie nowego do sprawy. Wynika z niej 

również, że zgodnie z zaleceniami ZO PKA, Uczelnia podjęła szereg działań naprawczych  

i doskonalących, co należy ocenić pozytywnie. Warto jednak podkreślić, że skuteczność 

większości tych działań, w szczególności dotyczących kadry i infrastruktury (kryteria 4 i 7), 

będzie można ocenić dopiero w przyszłości. 

 

Rozważywszy argumenty przedstawione przez Uczelnię we wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy oceny jakości kształcenia prowadzonego na kierunku lekarskim na Wydziale 

Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu 
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Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezydium nie znalazło podstaw do zmiany ocen 

poszczególnych kryteriów szczegółowych tej oceny, a zatem do podniesienia oceny 

pozytywnej do wyróżniającej. 

 

 

§ 2 

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

 Krzysztof Diks 


