
Uchwała Nr 763/2018 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawie oceny programowej na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na poziomie studiów 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 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku z art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) Prezydium Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także 

kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk humanistycznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „nauki 

o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Lublinie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę:  

pozytywną 

§ 2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II w Lublinie umożliwia studentom kierunku „nauki o rodzinie” osiągnięcie założonych efektów 

kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

Jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu 

pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę w pełni. 

Jednocześnie, z uwagi na konieczność zapewnienia studentom nabycia umiejętności językowych na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej obliguje 

Władze Uczelni do wprowadzenia zajęć dydaktycznych umożliwiających osiągnięcie przez studentów efektów 

kształcenia w tym zakresie. 

§ 3 

Następna ocena programowa na kierunku „nauki o rodzinie” w jednostce wymienionej w § 1 powinna nastąpić 

w roku akademickim 2024/2025.  

§ 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 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 

§  6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 
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