
          Uchwała Nr  195/2019     

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie oceny programowej na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale Kosmetologii 

Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie na poziomie studiów 

pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym   

 

§ 1 

Na podstawie art. 256 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z § 17 ust. 14 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r., 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 

 

odstępuje od dokonania oceny programowej na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na  

Wydziale Kosmetologii Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia  

w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym   
 

§ 2 

W związku z wyznaczeniem, przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej do oceny programowej w roku 

akademickim 2018/2019, kierunku studiów „kosmetologia” prowadzonego na Wydziale Kosmetologii Wyższej 

Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, Rektor Uczelni, pismem z dnia 2 kwietnia 

2019 r., poinformowała Polską Komisję Akredytacyjną, iż w roku akademickim 2018/2019 ze względu na 

sytuację ekonomiczną Uczelnia zawiesiła nabór studentów i nie prowadziła zajęć dydaktycznych. Studenci 

kierunku zakończyli tok studiów bądź przenieśli się na inne uczelnie. Ponadto Władze i Założyciel Uczelni 

rozpoczęły procedurę włączenia jej do innej uczelni niepublicznej - Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Warszawie w trybie art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W 

związku z tym w dniu 20 lutego br. do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został złożony wniosek o 

wykreślnie Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie z ewidencji uczelni 

niepublicznych. 

Zgodnie z § 17 ust. 14 pkt 1 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisja  nie  przeprowadza  oceny  

programowej  kierunku  wyznaczonego  do  oceny w danym roku akademickim jeśli w tym roku uczelnia została 

postawiona w stan likwidacji. Przez postawienie w stan likwidacji uczelni należy rozumieć także rozpoczęcie 

procedury włączenia jej do innej uczelni niepublicznej w rozumieniu art. 44 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, ponieważ uczelnia włączana docelowo traci swoją osobowość prawną, co również ma miejsce 

w przypadku postawienia w stan likwidacji uczelni niepublicznej w rozumieniu art. 45 przywołanej ustawy. 

 

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

 

§ 3 

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2. Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

Krzysztof Diks 


