
 

Uchwała Nr  723  /2018 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawie dokonania oceny programowej na kierunku zarządzanie 

na Wydziale Zarządzania  

Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Stalowej Woli 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1, w związku z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a także  

w związku 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, kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk 

ekonomicznych  

odstępuje od dokonania oceny programowej na kierunku zarządzanie 

na Wydziale Zarządzania  
Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Stalowej Woli. 

 

§ 2 

Rektor Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”  

w Stalowej Woli, w odpowiedzi na pismo w sprawie opracowania raportu samooceny w związku 

z wyznaczeniem na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego kierunku 

zarządzanie do oceny programowej, poinformował Polską Komisję Akredytacyjną, iż w Uczelni 

nie jest prowadzona „żadna rekrutacja na studia na kierunku (…) zarządzanie” i „brak jest 

studentów”, w związku z czym opracowanie raportu jest niemożliwe. Powyższe potwierdzają 

dane zawarte w Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

Wobec powyższego Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 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 Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Stalowej 

Woli. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

             Krzysztof Diks  


