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Wstęp 
 

 Rok 2006 był drugim rokiem pracy Państwowej Komisji Akredytacyjnej drugiej 

kadencji. Podstawowe działania Komisji, tj. dokonywanie ocen jakości kształcenia oraz 

opiniowanie wniosków były skutecznie realizowane. Skalę działań Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej w tym zakresie w 2006 r. najlepiej ilustrują następujące liczby: 

• Komisja sformułowała 407 ocen jakości kształcenia, 

• odbyło się  316 wizytacji w 186  uczelniach, 

• Komisja zaopiniowała  383 wnioski. 

Rozkład liczby ocen i wniosków uległ w 2006 r. istotnej zmianie w stosunku do lat ubiegłych:  

Wykres 1. Liczba wniosków i ocen w latach 2002-2006 
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Zmianę tę dokładnie przeanalizujemy w Rozdziale III.2. Jak widać z powyŜszego wykresu, 

zmniejszenie liczby wniosków Komisja wykorzystała na istotne zintensyfikowanie procesu 

oceny jakości kształcenia; w efekcie − pierwszy cykl ocen w zakresie wszystkich 

„obszernych” kierunków studiów wkrótce ulegnie zamknięciu. Dokładniejsze informacje na 

ten temat moŜna znaleźć w Rozdziale II.3. Ponadto, zespoły wizytujące Komisji odwiedziły 

juŜ niemal wszystkie uczelnie, które prowadzą choć jeden kierunek studiów, na którym są 

absolwenci.  

 Kolejną zmianą, jaka pojawiła się w roku 2006 było włączenie do zespołów 

wizytujących Państwowej Komisji Akredytacyjnej ekspertów-studentów. Dzięki bardzo 

dobrze układającemu się współdziałaniu z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

udało się stworzyć efektywny system wyłaniania i szkolenia ekspertów spośród studentów. 
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Ich wkład w prace Komisji naleŜy z dzisiejszej perspektywy ocenić wysoko. Udział 

ekspertów studenckich w pracach europejskich agencji akredytacyjnych jest postulowany 

przez uzgodnione w skali Europy „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości 

kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego”. Państwowa Komisja 

Akredytacyjna współpracująca z 42 ekspertami studenckimi, którzy wzięli dotąd udział w 

około 100 wizytacjach, znajduje się w gronie liderów w zakresie wdraŜania tego postulatu.  

Podsumowanie obserwacji dokonanych przez studentów podczas tych wizytacji zawiera 

Rozdział II.6, którego tekst został przygotowany przez władze Parlamentu Studentów RP. 

 Nagromadzone w ciągu 5 lat działalności doświadczenie Komisji pozwala sformu-

łować wiele fundamentalnych, ogólnych reguł dobrego kształcenia. Komisja podjęła w roku 

2006 wysiłek zmierzający do upowszechnienia tych reguł, aby słuŜyły one z poŜytkiem 

instytucjom prowadzącym kształcenie na poziomie wyŜszym. Więcej informacji na ten temat 

moŜna znaleźć w Rozdziale I.4. Ponadto, na posiedzeniu plenarnym Komisji w 2006 r. 

przyjęty został dokument, formułujący Misję Państwowej Komisji Akredytacyjnej − Rozdział 

I.2.  

 Misja określa Komisję jako instytucję działającą w ramach systemu szkolnictwa 

wyŜszego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Konsekwentnie, Państwowa 

Komisja Akredytacyjna postrzega szkoły wyŜsze jako instytucje partnerskie, zaś instytucje 

szkolnictwa wyŜszego, takie jak Rada Główna Szkolnictwa WyŜszego, Konferencje 

Rektorów oraz środowiskowe komisje akredytacyjne jako sojuszników w dziele budowy 

jakości w polskich uczelniach. Wcielając tę ideę w Ŝycie, Komisja organizuje doroczną 

konferencję Forum Jakości, poświęcone refleksji na temat jakości kształcenia w gronie 

wymienionych wyŜej instytucji. W roku 2006 tematem Forum były wewnętrzne systemy 

zapewniania jakości. 

 Rok 2006 przyniósł takŜe istotną intensyfikację działań Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej w skali międzynarodowej. Kontakty dwustronne z kilkoma zagranicznymi 

komisjami akredytacyjnymi oraz aktywność w ramach European Consortium for 

Accreditation stanowiły waŜny środek pozyskiwania informacji na temat europejskich 

praktyk akredytacyjnych, a takŜe − sposób na upowszechnianie wiedzy o działalności PKA w 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział V. 

     

Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
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Rozdział I 
Podstawowe informacje o Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

 
 
W tym rozdziale zawarte są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Państwo-

wej Komisji Akredytacyjnej. Opisane są ustawowe zadania, skład, organy oraz Biuro 

Komisji. 

 

 

1. Zadania Państwowej Komisji Akredytacyjnej  

 

Zadania Państwowej Komisji Akredytacyjnej zostały określone w ustawie z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm).   

 

W myśl tej ustawy, do kompetencji Komisji naleŜy przedstawianie Ministrowi opinii  

i wniosków dotyczących:  

1) oceny jakości kształcenia na danym kierunku, w tym kształcenia nauczycieli,  

2) spełnienia, określonych w przepisach prawnych, warunków prowadzenia studiów 

wyŜszych,  

3) utworzenia uczelni,  

4) przyznania uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów wyŜszych:  

a) na danym kierunku studiów i określonym poziomie kształcenia, 

b) w ramach makrokierunku, 

c) w ramach studiów międzykierunkowych, 

5) przedłuŜenia pozwolenia na utworzenie uczelni,  

6) utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego przez jednostkę/uczelnię 

posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych 

studiów magisterskich,  

7) utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni z siedzibą na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Misja Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

 

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest niezaleŜną instytucją, działającą w ramach systemu 

szkolnictwa wyŜszego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowym 

celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w budowaniu 

standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej 

i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom 

polskich szkół wyŜszych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy 

oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. 

Państwowa Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie 

obligatoryjnych ocen jakości kształcenia oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących 

uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. Nadrzędną wartością, którą Komisja kieruje się 

w swoich pracach jest obiektywizm tych ocen i opinii. Troską Komisji jest to, by jej oceny 

pozostawiały, w ramach obowiązującego prawa, szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw 

promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.  

Państwowa Komisja Akredytacyjna, jako instytucja finansowana wyłącznie ze 

środków publicznych i mająca zawsze na względzie dobro społeczne, działa w poczuciu 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, budując swoją wiarygodność poprzez 

profesjonalizm podejmowanych działań, zachowanie zasady jawności i przejrzystości 

stosowanych procedur, precyzję uzasadnień podejmowanych uchwał oraz poszanowanie 

tradycji akademickich. 

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest miejscem współpracy i dialogu wszystkich 

stron zainteresowanych działaniem na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia  

w szkolnictwie wyŜszym. Komisja podejmuje inicjatywy w zakresie takiej współpracy, takŜe 

na arenie międzynarodowej. Komisja aktywnie współdziała z innymi komisjami 

akredytacyjnymi oraz grupującymi je organizacjami międzynarodowymi przy wdraŜaniu 

Procesu Bolońskiego oraz budowie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego. 

Państwowa Komisja Akredytacyjna, działając w przekonaniu, Ŝe jakość i efektywność 

kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, 

uznaje za swoją powinność pracę na rzecz środowiska akademickiego, kandydatów na studia, 

pracodawców oraz współpracuje w tym zakresie z organami państwa i administracji 

publicznej. 
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3. Skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

 
 

Zgodnie z ustawą, członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej powołuje minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę 

Główną Szkolnictwa WyŜszego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej, senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje 

pracodawców. Członkiem Komisji moŜe być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Członek 

Komisji moŜe zostać odwołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego 

jedynie na wniosek Prezydium Komisji. Ponadto, członkiem PKA jest, z mocy ustawy, 

Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W składzie Komisji działa 11 Zespołów Kierunków Studiów: 

1) humanistycznych; 

2) przyrodniczych; 

3) matematyczno-fizyczno-chemicznych; 

4) rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; 

5) medycznych; 

6) wychowania fizycznego; 

7) technicznych; 

8) ekonomicznych; 

9) społecznych i prawnych; 

10) artystycznych; 

11) wojskowych. 

 

W ramach kaŜdego Zespołu pracuje co najmniej pięciu członków Komisji, w tym co najmniej 

trzech posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinach lub 

dyscyplinach naukowych albo artystycznych związanych z daną grupą kierunków studiów. 

W Zespołach formułowane są opinie i wnioski w sprawach naleŜących do zakresu działania 

Komisji.  
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W składzie Państwowej Komisji Akredytacyjnej zaszło w 2006 r. kilka zmian.  

 

Prof. dr hab. Marek Dietrich zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Zespołu 

Kierunków Studiów Technicznych, pozostając członkiem Zespołu. JednakŜe, na prośbę 

Przewodniczącego Komisji, prof. M. Dietrich pozostał Wiceprzewodniczącym Komisji. Na 

nowego przewodniczącego Zespołu wybrany został prof. dr hab. Jan Zawadiak. Ponadto na 

członka Komisji w Zespole Kierunków Studiów Technicznych powołany został kandydat 

zgłoszony przez organizację pracodawców – prof. dr hab. inŜ. Waldemar Kamrat.  

 

Z pracy w Zespole Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego zrezygnował prof. dr 

hab. Jerzy Grossman; skład Zespołu został uzupełniony: na członka Komisji powołany został 

dr hab. Andrzej Kwolek. Natomiast w związku z upływem kadencji oraz wyborami nowych 

władz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce Arkadiusza Doczyka 

członkiem Komisji został Leszek Cieśla. 

 

Tabela 1. Skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 roku 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
dr hab. Zbigniew Marciniak 

Wiceprzewodniczący 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

prof. dr hab. Marek Dietrich 

prof. dr hab. Andrzej Mania 

Sekretarz 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
dr hab. Mieczysław Wacław Socha 

Przewodniczący 

Parlamentu Studentów RP 

Arkadiusz Doczyk    (do 25.XI.2006 r.) 

Leszek Cieśla            (od 25.XI.2006 r.) 

Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych 

prof. dr hab. Jacek Fisiak – Przewodniczący 

prof. dr hab. Janusz Arabski 

prof. dr hab. Sylwester Dworacki 

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska 

prof. dr hab. Piotr Władysław Kowalski 

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł 

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek 

Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych 

dr hab. Jacek Bielecki – Przewodniczący 

dr hab. Marian Adam Gasiński 

prof. dr hab. Stanisław Liszewski 

prof. dr hab. ElŜbieta Lonc 

prof. dr hab. Józef Szmeja 
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Zespół Kierunków Studiów Matematyczno-
Fizyczno-Chemicznych 

prof. dr hab. Kazimierz Goebel – Przewodniczący 

prof. dr hab. Zbigniew Grande 

prof. dr hab. Reinhard Kulessa 

prof. dr hab. inŜ. Zenon Łukaszewski 

dr hab. Andrzej Marciniak 

dr hab. Wiesław Szast 

Zespół Kierunków Studiów Rolniczych,  

Leśnych i Weterynaryjnych 

 

prof. dr hab. Bogdan Józef Wosiewicz – Przewodnicz. 

prof. dr hab. Andrzej Filistowicz 

prof. dr hab. Franciszek Rudnicki 

prof. dr hab. inŜ. Stefan Smoczyński 

prof. dr hab. inŜ. Jan śelazo 

Zespół Kierunków Medycznych 

 

prof. dr hab. Jan Pawlaczyk – Przewodniczący 

dr Anna Abramczyk 

prof. dr hab. Marek Grzybiak 

dr hab. Andrzej Pająk 

prof. dr hab. Hubert Wanyura 

Zespół Kierunków Wychowania Fizycznego 

prof. dr hab. Jan Chmura – Przewodniczący 

prof. dr hab. Sławomir Andrzej Drozdowski 

prof. dr hab. Jerzy Grossman (do 17.X.2006 r.) 

dr hab. Kazimierz Kochanowicz  

dr hab. Andrzej Kwolek (od 17.X.2006 r.) 

dr hab. Anna Nowakowska 

Zespół Kierunków Studiów Technicznych 

prof. Dr hab. Jan Zawadiak – Przewodniczący  

prof. dr hab. Marek Dietrich 

prof. dr hab. Waldemar Kamrat  

prof. dr hab. inŜ. Janusz Kawecki 

prof. dr hab. inŜ. Andrzej Królikowski 

dr hab. inŜ. Alicja Konczakowska 

prof. dr hab. inŜ. Bohdan Macukow 

prof. dr hab. inŜ. Stanisław Mitkowski 

prof. dr hab. inŜ. Roman Nadolski  

dr hab. inŜ. Jerzy Świątek  

Zespół Kierunków Ekonomicznych 

prof. dr hab. Danuta Strahl – Przewodnicząca 

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki 

prof. dr hab. inŜ. Jerzy Lewandowski 

dr hab. Marek Lisiński 

prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak 

dr hab. Barbara Pogonowska 

dr hab. Wojciech Popławski 

dr hab. Marek Rocki 

prof. dr hab. Adam Szewczuk 
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prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz 

prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka 

Zespół Kierunków Studiów Społecznych 
i Prawnych 

 

prof. dr hab. Andrzej Mania – Przewodniczący 

prof. dr hab. Anna Buchner-Jeziorska 

dr hab. Henryk Goik 

prof. dr hab. Andrzej Janowski 

dr hab. Jan JeŜewski 

prof. dr hab. Stefan Mieszalski 

dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk 

prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski 

prof. dr hab. Wojciech Witkowski 

dr hab. Krystyna Wojtczak 

Zespół Kierunków Studiów Artystycznych 

prof. Joachim Pichura – Przewodniczący 

prof. Andrzej Banachowicz 

prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki 

prof. GraŜyna Korpal 

prof. Zygmunt Rafał Strent 

Zespól Kierunków Studiów Wojskowych Nie był utworzony w 2006 roku 

  
  

W roku kalendarzowym 2006 odbyło się łącznie 146 posiedzeń Zespołów Kierunków 

Studiów, w tym: 

Tabela 2. Liczba posiedzeń Zespołów Kierunków Studiów 

Zespół Kierunków Studiów Liczba posiedzeń w 2006 r. 

Humanistycznych 11 

Przyrodniczych 7 

Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych 17 

Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych 12 

Medycznych 15 

Wychowania Fizycznego 19 

Technicznych 19 

Ekonomicznych 20 

Społecznych i Prawnych 18 

Artystycznych 8 
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4. Posiedzenie Plenarne Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym Komisja działa na 

posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy. Szczegółowe kompetencje posiedzenia 

plenarnego przedstawione zostały w poniŜszej tabeli. 

Tabela 3. Kompetencje Posiedzenia Plenarnego PKA 

POSIEDZENIE PLENARNE KOMISJI 

      uchwala Statut i jego zmiany, 
wybiera wiceprzewodniczących, 
dokonuje corocznego podsumowania wyników swojej pracy, 
wypowiada się w sprawach przedstawionych przez Ministra. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu PK A uchwalonego 13 października 2005 r. 

 
W dniu 23. listopada 2006 roku odbyło się posiedzenie plenarne Komisji. Program tego 

posiedzenia obejmował: 

1. Otwarcie obrad i powitanie gości przez Przewodniczącego PKA 

2. Wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego                              

3. Przedstawienie informacji o pracach  Komisji w minionym roku oraz o planach                       

związanych z jej  działalnością  w 2007 r.  

4. Sprawozdanie Zespołu do spraw współpracy międzynarodowej 

5. Sprawozdanie Zespołu do spraw kryteriów i procedur samooceny Komisji 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Misji Państwowej Komisji Akredytacyjnej  

7. Sprawozdanie Zespołu do spraw ustalenia kryteriów formułowanych ocen   

8. Sprawozdanie Zespołu do spraw rodzaju i zakresu informacji o pracach PKA 

podawanych do publicznej wiadomości   

9. Informacja Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP na temat doświadczeń 

przedstawicieli  studentów wynikających z ich udziału w procesie oceny jakości 

kształcenia   

10. Projekt zmian Statutu Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Państwowej Komisji  Akredytacyjnej                                

12. Sprawy róŜne          

Zespoły robocze Państwowej Komisji Akredytacyjnej, o których mowa w punktach 4, 5, 7 i 8 

zostały utworzone na posiedzeniu plenarnym Komisji w dniu 13. października 2005 r. w celu 

zaprogramowania i wdroŜenia działań, zapewniających realizację przez PKA wszystkich 
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wymagań stawianych przez ENQA europejskim agencjom akredytacyjnym, sformułowanych 

w dokumencie „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa WyŜszego”. 

 

Sprawom współpracy międzynarodowej Państwowej Komisji Akredytacyjnej, którymi 

zajmował się Zespół ds. współpracy międzynarodowej, kierowany przez prof. dr hab. 

Andrzeja Manię, jest poświęcony Rozdział V tego opracowania. PoniŜej przedstawiono 

konkluzje sprawozdań pozostałych trzech Zespołów.  

 

Zespół do spraw kryteriów i procedury samooceny PKA pracował pod kierunkiem 

prof. dr hab. Danuty Strahl. Zespół przygotował i przedstawił pod dyskusję dokument pt. 

Misja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (rozdział 2), następnie jednomyślnie przyjęty przez 

Posiedzenie Plenarne PKA.  

Ponadto Zespół zaproponował następujące obszary samooceny Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej, których powinien dotyczyć raport samooceny Komisji: 

1. Warunki pracy PKA, 

2. Procedury oceny jakości kształcenia, 

3. Metodologia oceny jakości kształcenia, 

4. Zasady i metody oceny realizacji celów PKA – wewnętrzny system oceny jakości 

działania,  

5. Odpowiedzialność w działaniu PKA,  

6. Efekty działalności PKA – wpływ na otoczenie poprzez jakość  

kształcenia w szkołach wyŜszych.  

Wśród czynników charakteryzujących i warunkujących działalność PKA, których opis 

zawierać powinien raport samooceny, najwaŜniejszymi są: status prawny Komisji, jej 

miejsce w obszarze szkolnictwa wyŜszego, zakres kompetencyjny, struktura organizacyjna, 

zasoby kadrowe, ramy finansowe, środowisko w jakim działa, relacje z władzami rządowymi, 

wyznaczniki niezaleŜności, która w przypadku PKA jest odzwierciedlona przede wszystkim 

w sposobie ustalania kryteriów i procedur, powoływaniu ekspertów, formułowaniu ocen i 

opinii, atrybuty autonomiczności PKA jakim jest tryb wyboru i odwoływania jej członków, 

kolegialność podejmowanych decyzji. 

Ocena jakości kształcenia prowadzona przez PKA odbywa się w ramach określonych 

procedur, a zatem samoocenie podlegać muszą takŜe procedury postępowania 

akredytacyjnego, procedury podejmowania decyzji i procedury odwoławcze, wraz 
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z zastosowaniem wypracowanej przez Komisję metodologii, której opis znaleźć się powinien 

równieŜ w raporcie samooceny (kryteria, metody i elementy oceny, jawność działania, system 

ocen i jego rola, współpraca z ekspertami zewnętrznymi, dokumentacja oceny, w tym raporty 

z uczelni przystępujących do oceny). Ponadto raport ten powinien charakteryzować: metody 

stałego doskonalenia przyjętych i stosowanych kryteriów (takŜe poprzez kontakty  

z komisjami środowiskowymi, organizowane przez PKA seminaria, weryfikację ocen, 

współpracę międzynarodową i wprowadzanie międzynarodowych standardów oceny), 

oddziaływanie na środowisko akademickie (nauczyciele akademiccy i studenci) oraz na 

kandydatów na studia. Będzie równieŜ zawierał opis tak istotnych elementów, jak: 

poddawanie się ocenie zewnętrznej, odpowiedzialność w działaniu (zgodność rezultatów  

z misją, trwały monitoring procesu oceny i jej efektów), skuteczne unikanie sprzeczności 

interesów (np. dobór ekspertów nie budzący wątpliwości co do ich obiektywności), stosowane 

przez Komisję mechanizmy mające wpływ na jakość kształcenia (proces przygotowania 

ostatecznej wersji raportu z wizytacji), jawność decyzji, która umoŜliwia ich weryfikację 

przez środowisko, skuteczność działania  Komisji – jej wpływ na sferę szkolnictwa wyŜszego.  

W raporcie samooceny uwzględniony powinien być takŜe opis wypracowanych  

i stosowanych dobrych praktyk, zarówno w sprawach nieuregulowanych przepisami 

obowiązującego prawa, dotyczących rozstrzygnięć merytorycznych podejmowanych przez 

PKA, jak i stosowanych w procesie przeprowadzania obowiązujących procedur. 

 

Zespół do spraw ustalenia kryteriów formułowanych ocen, pracował pod przewodnictwem 

prof. dr hab. Marka Dietricha. Komisja, dąŜąc do ujednolicenia, usprawnienia i zobiekty-

wizowania procesu oceny jakości kształcenia, przyjęła koncepcję dotyczącą ogólnych 

kryteriów formułowania ocen podkreślając, iŜ kryteria te powinny być traktowane jako 

ramowe wytyczne lub zalecenia, dostosowywane przez Zespoły Kierunków Studiów do 

specyfiki poszczególnych kierunków studiów.  

Podczas procedury oceny jakości kształcenia powinny zostać szczegółowo scharaktery-

zowane następujące  obszary, których ocena powinna mieć znaczący wpływ na formułowaną 

końcową ocenę jakości kształcenia na kaŜdym kierunku studiów:  

- kadra, w tym moŜliwość zaliczenia nauczycieli akademickich przedstawionych przez 

uczelnię do minimum kadrowego, pensum realizowane przez nauczycieli 

akademickich, w szczególności tych naleŜących do minimum kadrowego, liczba 

prowadzonych przez nich prac dyplomowych, zgodność reprezentowanej specjalności 

naukowej z prowadzonymi zajęciami, aktywność naukowa; 
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- baza dydaktyczna, w tym: biblioteka i czytelnia, liczba i powierzchnia uŜytkowa sal 

dydaktycznych, laboratoriów, pracowni, ich wyposaŜenie; przydatność  do właściwej 

realizacji procesu kształcenia prowadzonego na danym kierunku studiów oraz 

moŜliwość zaspokojenia potrzeb wynikających z liczby korzystających z niej 

studentów; 

- przebieg procesu kształcenia: ocena koncepcji kształcenia i sylwetki absolwenta, 

zgodności programu studiów z opisem sylwetki absolwenta, poprawności planów 

studiów i organizacji procesu dydaktycznego, systemu punktowego rozliczania 

osiągnięć studentów, poziomu prowadzonych zajęć dydaktycznych, procesu 

dyplomowania, przestrzegania dobrych obyczajów w nauce oraz działań na rzecz 

podniesienia jakości kształcenia;  

- działalność naukowa: środowisko naukowe, zakres, poziom, wyniki badań 

naukowych, publikacje, ew. posiadana kategoria KBN, udział w badaniach 

międzyuczelnianych i międzynarodowych, udział studentów w badaniach naukowych; 

- struktura organizacyjna jednostki i uczelni: ocena zgodności z przepisami prawa, 

w tym ze statutem, poprawność tworzenia jednostek organizacyjnych, zwłaszcza 

zamiejscowych, poprawność obsługi administracyjnej studentów i procesu 

dydaktycznego, porządku i zapewnienia bezpieczeństwa.  

 

Uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, precyzujące powyŜsze 

ustalenia będą podane do publicznej wiadomości. W szczególności PKA podjęła prace nad 

doprecyzowaniem kryteriów zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego 

zarówno dla grupy nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie 

danego kierunku studiów jak i dla grupy osób, których dorobek naukowy dotyczy dziedzin 

nauki lub sztuki, związanych z danym kierunkiem studiów.  

 
Zespół do spraw rodzaju i zakresu informacji o pracach Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej pracował pod przewodnictwem prof. dr hab. Mieczysława Sochy. Podstawą 

ustalenia rodzaju i zakresu informacji podawanej do publicznej wiadomości była analiza 

polityki informacyjnej prowadzonej przez komisje akredytacyjne w Europejskim Obszaru 

Szkolnictwa WyŜszego. W jej wyniku stwierdzono, iŜ w zakresie upubliczniania informacji 

stosowane są bardzo zróŜnicowane strategie – od przyjętego przez kraje skandynawskie 

publikowania wszystkich materiałów, po przedstawianie opinii publicznej wybranych, 

najwaŜniejszych, dokumentów − metoda ta jest stosowana przez większość krajów 
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europejskich o rozbudowanych systemach szkolnictwa wyŜszego. PKA przyjęła, iŜ 

materiałami udostępnianymi szerokiej opinii publicznej będą, poza publikowanymi 

dotychczas na stronie internetowej, następujące dane:  

1. skład osobowy Komisji,  

2. wewnętrzne akty prawne Komisji, w szczególności te, które opisują procedury 

stosowane przez Komisję,  

3. wykaz uczelni i kierunków wyznaczonych przez Komisję do oceny jakości 

kształcenia wykaz ocen dokonanych przez Komisję,  

4. sprawozdania roczne z działalności Komisji  (dodatkowo rozsyłane w formie 

broszury do wszystkich gremiów zainteresowanych szkolnictwem wyŜszym),  

5. analityczne raporty podsumowujące wyniki oceny jakości kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów, których ocena została zakończona.  

W 2006 rozpoczął się proces analizy i podsumowywania wyników tych ocen oraz 

opracowania syntetycznych raportów dla poszczególnych kierunków studiów, które następnie 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Komisji oraz wydane w postaci broszur. 

 
 
5. Organy Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
 

Organami Państwowej Komisji Akredytacyjnej są: 

• organy jednoosobowe:   Przewodniczący Komisji i Sekretarz Komisji 

• organy kolegialne:   Prezydium Komisji 

Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyŜszego.  

 

W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący, Sekretarz, przewodniczący Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 11 przewodniczących Zespołów Kierunków Stud-

iów. 

W roku 2006 odbyło się 21 posiedzeń Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

 

Oto zestawienie kompetencji poszczególnych organów Państwowej Komisji Akredyta-

cyjnej.  
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Tabela 4. Kompetencje Organów PKA 

PRZEWODNICZĄCY 

• kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz 

 
• podejmuje decyzje dotyczące działania Komisji nie zastrzeŜone dla innych jej organów lub 

przewodniczących Zespołów Kierunków Studiów 
 
• zwołuje, za wyjątkiem pierwszego, posiedzenia plenarne Komisji i im przewodniczy 
 
• zwołuje posiedzenia Prezydium i im przewodniczy 
 
• podpisuje uchwały Komisji i Prezydium 
 
• podpisuje umowy lub porozumienia zawarte z krajowymi lub międzynarodowymi organizacjami, 

których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia lub akredytacja 
 
• ustala i uzupełnia listę ekspertów Komisji 
 
• ustala wykaz kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych Zespołów 

Kierunków Studiów 
 
• ustala wysokość wynagrodzenia za sporządzenie opinii 
 
• powołuje zespoły robocze 
 
• wyznacza ze składu Zespołu osobę czasowo kierującą jego pracami w przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Zespołu 

SEKRETARZ 

• zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji i wykonywanie przez nią zadań 

 
• organizuje bieŜącą pracę Komisji oraz podpisuje związaną z nią korespondencję 
 
• rozstrzyga spory kompetencyjne między zespołami 
 
• powołuje zespoły oceniające 
 
• wyznacza recenzentów, spośród członków Komisji lub ekspertów 

PREZYDIUM 

• podejmuje uchwały w sprawach dotyczących: 
oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów (w tym kształcenia nauczycieli),  
spełnienia warunków prowadzenia studiów wyŜszych, 
utworzenia uczelni, 
przyznania uczelni uprawnień do prowadzenia studiów wyŜszych: na danym kierunku 
studiów i określonym poziomie kształcenia, a takŜe w ramach makrokierunku oraz w ramach 
studiów międzykierunkowych, 
przedłuŜenia pozwolenia na utworzenie uczelni,  



 16 

utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego przez jednostkę/uczelnię posiadającą 
uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magister-
skich, 
utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

             projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyŜszego i nauki 
 
• ustala ogólne kryteria oceny jakości kształcenia 
 
• ustala wytyczne do przygotowania raportu samooceny 
 
• ustala zasady przeprowadzania wizytacji 
 
• ustala listę kierunków studiów i uczelni podlegających ocenie w danym roku kalendarzowym 
 
• ustala na wniosek Przewodniczącego Komisji, sposób i zakres wykorzystania środowiskowych 

ocen jakości kształcenia 
 
• występuje do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego  z wnioskiem o odwołanie 

członka Komisji 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwalonego 13 października 2005 r. 

 
 
6. Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym obsługę 

administracyjną i finansową Komisji wykonuje Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  

Tabela 5. Zadania Biura PKA 

Zadania Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

• organizowanie i protokołowanie posiedzeń plenarnych, Prezydium Komisji oraz zespołów 
kierunków studiów, a takŜe udział w posiedzeniach zespołów kierunków studiów 

• zapewnianie warunków organizacyjnych przeprowadzania wizytacji i dokonywania przez 
Komisję ocen jakości kształcenia 

• prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustaleń podjętych przez organy Komisji 
oraz na posiedzeniach plenarnych i zespołów kierunków studiów 

• zapewnianie warunków organizacyjnych prowadzonej przez Komisję współpracy międzynaro-
dowej 

• współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego 
oraz urzędami obsługującymi innych właściwych ministrów, w tym nadzorujących szkoły 
wyŜsze 

• prowadzenie spraw związanych z powoływaniem ekspertów Komisji oraz organizowanie ich 
pracy na rzecz Komisji 

• opracowywanie materiałów statystycznych oraz promocyjno-informacyjnych o działalności 
Komisji, w tym prowadzenie strony internetowej Komisji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statutu PK A uchwalonego 13 października 2005 r. 
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W roku 2006 Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej zatrudniało 24 pracowników.  
 

Tabela 6. Skład Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 roku 
Dyrektor Biura 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
mgr Barbara Wojciechowska 

I Zastępca Dyrektora Biura 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

mgr Barbara Bryzek 

II Zastępca Dyrektora Biura 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

mgr Izabela Kwiatkowska-Sujka 

Sekretariat inŜ. Anna śurawska 

Stanowisko do spraw współpracy międzynarodowej 
organizacji i informatyzacji 

mgr Wojciech Wrona 

Stanowisko do spraw zamówień publicznych,  
analizy i sprawozdań 

mgr Łukasz Wiater 

Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych mgr Ludmiła Grudniak-Wal 

Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych mgr Agnieszka Socha-Woźniak 

Zespół Kierunków Studiów Matematyczno 
-Fizyczno-Chemicznych 

dr Stanisław Stasiaczek 

Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych  
i Weterynaryjnych 

mgr Agnieszka Socha-Woźniak 

Zespół Kierunków Medycznych mgr Jakub Kozieł 

Zespół Kierunków Wychowania Fizycznego mgr Edyta Lasota-BełŜek 

Zespół Kierunków Studiów Technicznych 
mgr Monika Stachowiak 

mgr Magdalena Sychowicz w zastępstwie  
mgr inŜ. Katarzyny KsięŜak 

Zespół Kierunków Ekonomicznych 
mgr Hanna Chrobak-Marszał 

mgr Karolina Ciaś 

Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych 
mgr Ewa Kulza 
mgr Jacek Soika  

mgr Grzegorz Laskowski 

Zespół Kierunków Studiów Artystycznych mgr inŜ. BoŜena Wasilewska 

Sprawy finansowo-księgowe 
Główna księgowa 

Starsza księgowa, księgowa 

 
Na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, od 1 stycznia 2006 r. Biuro funkcjonuje 

jako państwowa jednostka budŜetowa, finansowana ze środków ustalonych w części budŜetu 

państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego. 

Szczegółowy zakres działania Biura określa regulamin organizacyjny nadany Zarządzeniem 

nr 1/2005 Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 listopada 2005 r. 
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7. Eksperci Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
 

Państwowa Komisja Akredytacyjna jest w swoich pracach wspierana są przez grupę 747 

ekspertów krajowych i zagranicznych powołanych przez Przewodniczącego Komisji. Są to 

osoby o wysokich kwalifikacjach akademickich. Uczestniczą oni zarówno w procesie 

opiniowania wniosków jak i w ocenie jakości kształcenia jako członkowie zespołów 

wizytujących. 

 

 Komisja dokłada najwyŜszych starań, by zapewnić profesjonalność, obiektywność i 

bezstronność procesów oceny i opiniowania. Dlatego została opracowana i wdroŜona 

następująca procedura przygotowywania i powoływania ekspertów PKA. 

1. Warunki wst ępne, jakie musi spełniać kandydat na eksperta PKA 

Ekspertem PKA moŜe zostać: 

a) Nauczyciel akademicki uczelni polskiej lub zagranicznej o uznanym dorobku 

naukowym lub artystycznym oraz znaczącym  doświadczeniu dydaktycznym  

w zakresie co najmniej jednego kierunku studiów, który zna zasady funkcjonowania 

oraz procedury obowiązujące w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 

b) Student posiadający wiedzę oraz doświadczenie praktyczne w zakresie zasad 

organizacji szkoły wyŜszej oraz toku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

i obowiązków studentów, znający zasady funkcjonowania oraz procedury 

obowiązujące w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 

c) Osoba posiadająca gruntowną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw 

funkcjonowania szkół wyŜszych oraz znająca zasady funkcjonowania oraz procedury 

obowiązujące w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

2. Wyłanianie kandydatów na ekspertów PKA 

a) Kandydatów na ekspertów z grona nauczycieli akademickich proponują Zespoły 

Kierunków Studiów PKA.  

b) Kandydatów na ekspertów z grona studentów proponuje Przewodniczący Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Kandydatów na ekspertów formalno-prawnych proponuje dyrektor Biura Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta PKA z grona 

nauczycieli akademickich 
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a) Zaproponowanie kandydata przez członka Zespołu Kierunków Studiów 

b) Przygotowanie danych dokumentujących kwalifikacje kandydata 

c) Analiza kwalifikacji kandydata na posiedzeniu Zespołu Kierunków Studiów  

z uwzględnieniem jego dorobku naukowego/artystycznego, dydaktycznego oraz 

zdobytego doświadczenia w działalności organizacyjnej w szkolnictwie wyŜszym, 

w tym działalności akredytacyjnej (np. jako członek PKA w ubiegłych kadencjach 

lub jako ekspert środowiskowej komisji akredytacyjnej). 

d) Jeśli kandydat uzyska pozytywną opinię Zespołu Kierunków Studiów, 

Przewodniczący Zespołu przedstawia kandydata Sekretarzowi PKA dla uzyskania 

wstępnej akceptacji.  

e) Zapoznanie nowo powołanych ekspertów ze szczegółowymi procedurami oraz 

standardami i kryteriami oceny właściwymi dla danej grupy kierunków studiów, 

a takŜe zasadami wyznaczania ekspertów w danej sprawie. 

f) Lista kandydatów na ekspertów jest przedkładana Przewodniczącemu PKA. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta PKA z grona 

studentów 

a) Przekazanie samorządom studenckim informacji o rekrutacji ekspertów, 

zawierającej m.in. terminy i oczekiwania wobec kandydatów. 

b) Wyznaczenie koordynatora postępowania kwalifikacyjnego. 

c) Zebranie przez koordynatora zgłoszeń kandydatów wraz z ich CV, 

uwzględniającymi w szczególności dotychczasowe doświadczenie związane  

z projektowaniem i stosowaniem przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa 

wyŜszego. 

d) Dokonanie przez koordynatora wstępnej kwalifikacji kandydatów na podstawie 

informacji zawartych w CV, opinii o ich dotychczasowej działalności oraz 

rozmów z kandydatami. 

e) Szkolenie kandydatów z zakresu prawnych aspektów procesu akredytacji, 

kończące się sprawdzianem wiedzy i umiejętności sporządzania raportów 

(oceniana jest umiejętność analizowania przepisów prawnych, syntezy uzyskanych 

informacji, formułowania wniosków i redagowania tekstów). 

f) Kandydaci, którzy uzyskają ocenę pozytywną z testu odbywają szkolenie  

z zakresu przeprowadzania wizytacji obejmujące równieŜ trening interpersonalny 

(ocena umiejętności komunikowania, pozyskiwania informacji, występowania 

publicznego, autoprezentacji). 
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g) Lista kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez wszystkie etapy powyŜszego 

postępowania jest przedkładana Przewodniczącemu PKA. 
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5. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta formalno-

prawnego PKA 

a) Przekazanie do właściwych departamentów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego oraz do uczelni informacji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 

oraz o oczekiwanych umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym kandydatów. 

b) Szkolenie z zakresu przepisów prawnych stosowanych w bieŜących pracach 

Komisji, tj. przepisów powszechnie obowiązujących a takŜe wewnętrznych 

unormowań i procedur Komisji. 

c) Zapoznanie kandydata z pracą eksperta formalno-prawnego poprzez analizę 

dokumentacji oraz poprzez udział w kilku wizytacjach prowadzonych  

w uczelniach róŜnych typów. 

d) Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności jej stosowania w praktyce, w czasie 

którego kandydat na eksperta samodzielnie wykonuje wszystkie czynności 

pozostające w kompetencjach eksperta formalno-prawnego a następnie sporządza 

raport powizytacyjny. Egzamin przeprowadza dyrektor i/lub zastępca dyrektora 

Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

e) Lista z nazwiskami kandydatów, którzy pomyślnie zdali egzamin przedkładana 

jest Przewodniczącemu PKA. 

Uwaga: Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio do pracowników Biura Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej, ubiegających się o uzyskanie statusu eksperta formalno-

prawnego. 

6. Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej powołuje Przewodniczący PKA. 

7. Zasady udziału ekspertów w postępowaniu opiniodawczym 

a) W danym postępowaniu opiniodawczym lub ocenie jakości kształcenia ekspertem 

moŜe być osoba posiadająca głęboką, specjalistyczną wiedzę z zakresu dyscypliny 

nauki, związanej z ocenianym/opiniowanym kierunkiem studiów, nie pozostająca   

w Ŝadnych zaleŜnościach natury organizacyjnej, prawnej lub osobistej, które mogłyby 

wzbudzić wątpliwości co do bezstronności formułowanych opinii i ocen, a przez to 

podwaŜyć zaufanie do działań Komisji. 

b) Wszyscy eksperci PKA są zobowiązani przestrzegać powyŜszych zasad. Nad ich 

przestrzeganiem czuwa Sekretarz PKA, który zatwierdza skład zespołu ekspertów, 

powoływanych dla przeprowadzenia kaŜdego postępowania. 

c) Eksperci będący urzędnikami lub członkami korpusu słuŜby cywilnej wykonują 

czynności eksperckie w sposób zgodny z przepisami ustawy o słuŜbie cywilnej.
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Rozdział II: Ocena jakości kształcenia w 2006 roku 

 
 

1. Informacje ogólne  
 
NajwaŜniejszym ustawowym zadaniem stojącym przed Komisją jest dokonywanie ocen 

jakości kształcenia. Prezydium Komisji, na wniosek poszczególnych Zespołów Kierunków 

Studiów, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego, bądź z własnej inicjatywy (na 

przykład w przypadku zbliŜającego się upływu terminu pozwolenia), poprzez podjęcie 

stosownej uchwały, ustala listę kierunków studiów oraz uczelni, które będą poddane ocenie 

w danym roku kalendarzowym.   

 Postępowanie oceniające prowadzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną jest 

bezpłatne i obligatoryjne; oceną objęte są programy studiów, zarówno w uczelniach 

publicznych jak i niepublicznych.  

Państwowa Komisja Akredytacyjna stosuje czterostopniową skalę ocen: 
• ocena wyróŜniająca 
• ocena pozytywna 
• ocena warunkowa 
• ocena negatywna 

Kryteria przyznawania poszczególnych ocen oraz opis sposobu dokonywania ocen moŜna 

znaleźć na stronie http://www.pka.edu.pl w zakładce „Procedury”. 

W 2006 roku Komisja sformułowała 407 ocen jakości kształcenia, natomiast w latach 

2002–2005  przyjętych zostało 1248 ocen (średniorocznie 312). Liczbę ocen sformułowanych 

przez Komisję w 2006 roku w porównaniu do średniorocznej liczby ocen przyjętych w latach 

2002-2005 przedstawia poniŜszy wykres. 

Wykres 2.  Liczba ocen sformułowanych przez Komisję w latach 2002-2006 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Średniorocznie w latach
2002-2005

2006

Ogółem WyróŜniające Pozytywne Warunkowe Negatywne
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2. Uczelnie oceniane w 2006 r. 
 
W roku 2006 Komisja wyznaczyła do oceny jakości kształcenia 316 jednostek 

organizacyjnych w 85 uczelniach publicznych oraz w 101 uczelniach niepublicznych.  

Tabela 7. Uczelnie oceniane w 2006 r. 

Typ wyŜszej uczelni  Liczba uczelni 
Uniwersytety    17 
Politechniki   18 
Akademie ekonomiczne     1 
Akademie pedagogiczne    4 
Akademie rolnicze    3 
Akademie wychowania fizycznego   - 
Akademie teologiczne    1 
Uczelnie medyczne    9 
Uczelnie artystyczne    9 
Uczelnie wojskowe   - 
Uczelnie morskie    2 
Uczelnie słuŜb publicznych    - 

      Uczelnie publiczne 

Państwowe uczelnie zawodowe  21 
     Uczelnie niepubliczne 101 

 

Od momentu powstania, Komisja dokonała oceny jakości kształcenia w 110 uczelniach 

publicznych i 194 uczelniach niepublicznych. Procentowy udział uczelni, w których Komisja 

dokonała oceny kształcenia w ogólnej liczbie uczelni przedstawiają poniŜsze wykresy. 

 

Wykres 3. Odsetek uczelni publicznych poddanych procedurze oceny 

85,3%

5,4%

9,3%

Ocenione

W trakcie oceny

Przed oceną
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W grupie 129 uczelni publicznych dotychczas nie oceniano kierunków studiów w 19 

uczelniach, w tym:  

• 14 uczelni mających poprzednio status państwowych szkół zawodowych  

(w 7 z nich prowadzone jest aktualnie postępowanie oceniające),  

• 3 uczelnie artystyczne, 

• 2 uczelnie słuŜb publicznych (brak odpowiedniego zespołu kierunku studiów).  

Wykres 4. Odsetek uczelni niepublicznych poddanych procedurze oceny 

64,7%

20,0%

15,3%

Ocenione

W trakcie oceny

Przed oceną

 

W grupie 300 uczelni niepublicznych (bez uczelni w trakcie likwidacji) ocenione zostały 

kierunki studiów w 194 uczelniach, a w 60 dalszych trwa postępowanie oceniające (wykres 4)  

Mimo tak duŜej przewagi liczbowej uczelni niepublicznych, w uczelniach tych studiuje 

zaledwie ok. 31% ogółu studentów, bowiem duŜą część tej grupy stanowią uczelnie z 

niewielką liczbą studentów.  

Komisja oceniła dotychczas kształcenie około 79% studentów, a w odniesieniu do 

około 10% dalszych studentów postępowanie oceniające zostanie wkrótce zakończone.  

Wykres 5. Rozkład liczby studentów w uczelniach publicznych i niepublicznych 

69%

31%

Studenci uczelni
publicznych 

Studenci uczelni
niepublicznych
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Wykres 6. Rozkład liczby studentów na kierunkach: ocenionych, w trakcie oceny i 

oczekujących na ocenę 

79%

10%

11%

Studenci kierunków
ocenionych

Studenci kierunków w
toku oceny

Studenci kierunków
przed oceną 

 

 

3. Kierunki studiów oceniane w 2006 r. 
 

Kształcenie w uczelniach publicznych w 2006 r. prowadzone było właściwie na 106 

kierunkach studiów (obowiązujący od 1 października 2006 r. wykaz kierunków studiów 

obejmuje 118 pozycji). W uczelniach niepublicznych kształcenie prowadzone jest tylko na 69 

kierunkach studiów: 

 

Tabela 8. Częstotliwość występowania kierunków studiów w uczelniach niepublicznych 

Liczba jednostek 

prowadzących 

kierunek studiów 

Nazwa kierunku studiów 

125 Zarządzanie 

80 Ekonomia, Pedagogika 

75 Administracja 

71 Informatyka 

58 Politologia 

55 Socjologia 
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44 Finanse i rachunkowość, Stosunki międzynarodowe 

36 Filologia 

35 Turystyka i rekreacja 

30 Informatyka i ekonometria 

26 Pielęgniarstwo 

21 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Europeistyka 

20 Fizjoterapia 

17 Filologia polska, Wychowanie fizyczne, Zdrowie publiczne 

15 Kosmetologia 

14 Gospodarka przestrzenna,  Kulturoznawstwo 

13 
Historia, Ochrona środowiska, 

Zarządzanie i inŜynieria produkcji 

10 Grafika, Prawo 

9 Architektura i urbanistyka 

8 Transport 

7 Architektura wnętrz, Filozofia, Pedagogika specjalna 

6 Budownictwo, Geodezja i kartografia 

5 
InŜynieria środowiska, Ochrona dóbr kultury, Psychologia, Realizacja 

obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,  Wzornictwo 

4 Elektronika i telekomunikacja,  Malarstwo 

3 
Architektura krajobrazu, Matematyka,  Mechanika i budowa maszyn, 

Nauki o rodzinie, Ogrodnictwo, Rolnictwo 

2 
Edukacja techniczno-informatyczna, Geografia, Informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo, Towaroznawstwo 

1 

Aktorstwo, Analityka medyczna, Biologia, Chemia, Edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,  Edukacja artystyczna w 

zakresie sztuki muzycznej, Elektrotechnika, Etnologia, Historia sztuki, 
InŜynieria materiałowa, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, 
Lotnictwo i kosmonautyka, PołoŜnictwo, ReŜyseria, Taniec, 

Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka, Teologia 
 

PowyŜsze dane wskazują, iŜ kształcenie w uczelniach niepublicznych koncentruje się na 11 

kierunkach studiów, które prowadzone są w uczelniach stanowiących ok. 64,4% ogółu, a 17 
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kierunków studiów prowadzą wyłącznie pojedyncze uczelnie. Natomiast ok. 50% uczelni 

niepublicznych prowadzi tylko jeden lub dwa kierunki studiów.  
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W 2006 r. oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej koncentrowały się przede 

wszystkim na następujących kierunkach studiów: 

 

Tabela 9. Kierunki studiów oceniane w 2006 r. 

Grupa kierunków studiów Kierunki kontynuowane Kierunki  
nowo wyznaczone 

Kierunki studiów 
humanistycznych 

Filologia 
Filologia polska 

Historia  
Historia sztuki 

Informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo 

Kierunki studiów 
przyrodniczych 

Geografia  
Ochrona środowiska 

 

Kierunki studiów 
matematyczno-fizyczno-

chemiczne 

Fizyka 
Informatyka 
Matematyka 

 

Kierunki studiów rolniczych, 
leśnych i weterynaryjnych 

Ochrona środowiska Architektura krajobrazu 

Kierunki studiów medycznych 
Pielęgniarstwo 

Zdrowie publiczne 
Analityka medyczna 

Kierunki studiów wychowania 
fizycznego 

Fizjoterapia  
Turystyka i rekreacja  
Wychowania fizyczne 

 

Kierunki studiów technicznych 

Budownictwo  
Elektrotechnika  

Informatyka  
InŜynieria materiałowa 

Mechanika i budowa maszyn  
Transport 

Zarządzanie i inŜynieria produkcji 

Automatyka i robotyka 

Kierunki studiów 
ekonomicznych 

Ekonomia  
Finanse i bankowość (obecnie 

finanse i rachunkowość) 
Zarządzanie i marketing (obecnie 

zarządzanie) 

Informatyka i 
ekonometria 

Kierunki studiów społecznych i 
prawnych 

Administracja  
Dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna 
Pedagogika 

Pedagogika specjalna 
Prawo 

Politologia  
Socjologia 

Stosunki 
międzynarodowe 



 29 

Kierunki studiów 
artystycznych 

Architektura wnętrz  
Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuki muzycznej 
Edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych 
Wokalistyka 
Wzornictwo 

Dyrygentura  
Kompozycja i teoria 

muzyki 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, ocenie podlegały jednostki, w których został 

zakończony pełny cykl kształcenia. Do końca 2006 r. procedurze oceny jakości kształcenia 

zostały poddane 83 kierunki studiów, w tym 8 kierunków nowo wyznaczonych do oceny.  

 

Zatem spośród 106 kierunków studiów obowiązujących do dnia wejścia w Ŝycie 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie 

nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838), procedurze oceniającej poddano około 

78% kierunków studiów. Z uwagi na wprowadzenie wspomnianym rozporządzeniem nowych 

kierunków studiów,  bilans kierunków poddanych ocenie jakości kształcenia w stosunku do 

ogólnej liczby kierunków studiów pozostał na poziomie porównywalnym do okresu 

ubiegłego.  

 

Wykres 7. Procentowe zestawienie kierunków poddanych procedurze oceny jakości 

kształcenia w latach 2002–2006 oraz kierunków studiów przed oceną 

70,3%

19,5%

10,2%

Kierunki poddane procedurze oceny jakości kształcenia

Kierunki przed oceną łącznie z nowo utworzonymi kierunkami studiów
 

 
W latach 2002-2006 zakończono lub kontynuowano ocenianie następujących kierunków 

studiów: 
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Tabela 10: Stan zawansowania oceny kierunków studiów w 2006 r. 

Kierunki studiów 

Ocenione lub aktualnie oceniane  
przez Komisję 

Pozostałe do oceny 

Administracja  
Analityka medyczna 
Architektura i urbanistyka  
Architektura krajobrazu 
Architektura wnętrz  
Astronomia  
Automatyka i robotyka  
Biologia 
Biotechnologia  
Budownictwo  
Chemia  
Dyrygentura 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych 
Edukacja techniczno-informatyczna 
Ekonomia  
Elektrotechnika 
Etnologia  
Farmacja  
Filologia  
Filologia polska  
Filozofia 
Finanse i rachunkowość (finanse i 
bankowość) 
Fizjoterapia  
Fizyka  
Fizyka techniczna  
Geodezja i kartografia  
Geografia  
Geologia  
Gospodarka przestrzenna 
Górnictwo i geologia  
Grafika 
Historia  
Historia sztuki  
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Informatyka  
Informatyka i ekonometria 
Instrumentalistyka  
InŜynieria chemiczna i procesowa 
InŜynieria materiałowa  
Kierunek lekarski  

Aktorstwo 
Archeologia  
Bezpieczeństwo narodowe* 
Bezpieczeństwo wewnętrzne* 
Dietetyka* 
Elektronika i telekomunikacja 
Energetyka 
Europeistyka 
InŜynieria bezpieczeństwa* 
InŜynieria biomedyczna* 
InŜynieria środowiska 
Jazz i muzyka estradowa 
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki 
Kosmetologia 
Kulturoznawstwo 
Lotnictwo i kosmonautyka 
Logistyka* 
Mechatronika* 
Nauki o rodzinie 
Organizacja produkcji filmowej i 
telewizyjnej 
Polityka społeczna* 
PołoŜnictwo 
Praca socjalna* 
Prawo kanoniczne 
Ratownictwo medyczne* 
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego 
i fotografia 
ReŜyseria 
ReŜyseria dźwięku 
Rzeźba 
Scenografia 
Sport* 
Taniec 
Techniki dentystyczne* 
Towaroznawstwo  
Wiedza o teatrze 
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Kierunek lekarsko-dentystyczny  
Kompozycja i teoria muzyki 
Leśnictwo  
Malarstwo  
Matematyka  
Mechanika i budowa maszyn 
Metalurgia  
Muzykologia  
Nawigacja  
Oceanografia  
Oceanotechnika  
Ochrona dóbr kultury  
Ochrona środowiska  
Ogrodnictwo  
Papiernictwo i poligrafia  
Pedagogika  
Pedagogika specjalna  
Pielęgniarstwo  
Politologia  
Prawo  
Psychologia  
Rolnictwo  
Rybactwo  
Socjologia  
Stosunki międzynarodowe  
Technika rolnicza i leśna  
Technologia chemiczna  
Technologia drewna  
Technologia Ŝywności i Ŝywienie człowieka 
Teologia  
Transport 
Turystyka i rekreacja  
Weterynaria 
Włókiennictwo 
Wokalistyka  
Wychowanie fizyczne  
Wzornictwo  
Zarządzanie  
Zarządzanie i inŜynieria produkcji 
Zdrowie publiczne 
Zootechnika 

* nowo utworzone kierunki studiów 

Komentując powyŜsze zestawienie naleŜy pokreślić, Ŝe wiele spośród kierunków studiów, 

które jeszcze pozostały do oceny jest prowadzonych w zaledwie kilku uczelniach. Natomiast 

wśród kierunków ocenionych lub aktualnie ocenianych moŜna wskazać kilkanaście „duŜych” 

kierunków studiów, których pełna ocena wymaga wizytacji kilkudziesięciu, a nawet kilkuset 

jednostek prowadzących. Na liście takich kierunków studiów znajdują się: 
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• Administracja  
• Ekonomia 
• Filologia  
• Filologia polska  
• Finanse i rachunkowość (finanse i bankowość) 
• Informatyka  
• Mechanika i budowa maszyn 
• Ochrona środowiska  
• Pedagogika  
• Politologia  
• Stosunki międzynarodowe  
• Turystyka i rekreacja  
• Zarządzanie  
• Zdrowie publiczne 

 

Wszystkie te kierunki znalazły się w 2006 r. na liście kierunków juŜ ocenionych lub będących 

aktualnie w trakcie oceny. 

 

 

4. Rozkład ocen wydanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2006 r. 

W roku 2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna w wyniku przeprowadzenia procedur oceny 

jakości kształcenia sformułowano 407 ocen. Rozkład liczby ocenianych kierunków dla 

poszczególnych typów szkół wyŜszych przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Tabela 11: Rozkład ocenianych kierunków studiów w poszczególnych typach uczelni 

Typ uczelni  Liczba ocen 

Publiczne uczelnie akademickie 

Publiczne uczelnie zawodowe 

Niepubliczne uczelnie akademickie 

Niepubliczne uczelnie zawodowe 

243 

13 

3 

148 
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Wykres 8: Odsetek uchwał w sprawie oceny jakości kształcenia w 2006 r. wg grup 

uczelni 

Publiczne uczelnie 
akademickie

59,7%

Publiczne uczelnie 
zawodowe

3,2%

Niepubliczne uczelnie 
akademickie

0,7%

Niepubliczne uczelnie 
zawodowe

36,4%

 

 

 

Tabela 12: Rozkład ocen sformułowanych przez PKA w 2006 r. 

Rodzaj oceny Liczba ocen 

WyróŜniająca 

Pozytywna 

Warunkowa 

Negatywna 

2 

329 

65 

11 
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Wykres 9: Procentowy rozkład ocen jakości kształcenia w 2006 r.  

wyróŜniające
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Rozkład ocen w poszczególnych typach uczelni przedstawia poniŜszy diagram: 

Wykres 10: Procentowy rozkład ocen jakości kształcenia w 2006 r. wg typów uczelni 
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Wykres 11: Oceny pozytywne sformułowane w roku 2006 i w latach 2002–2005 
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Tabela 13: Rodzaje ocen w 2006 r.  w poszczególnych grupach i typach uczelni 

Wyniki pierwszych ocen Wyniki ocen powtórnych Rodzaj uczelni 

WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Uczelnie publiczne 
akademickie, w tym: 

2 176 21 0 40 4 0 

Uniwersytety 0 64 9 0 16 2 0 

Uczelnie techniczne 2 50 8 0 8 1 0 

Uczelnie ekonomiczne 0 3 3 0 1 0 0 

Uczelnie rolnicze 0 8 1 0 13 1 0 

Uczelnie pedagogiczne 0 14 0 0 1 0 0 

Uczelnie wychowania 
fizycznego 

0 0 0 0 0 0 0 

Uczelnie medyczne 0 21 0 0 0 0 0 

Uczelnie artystyczne 0 13 0 0 0 0 0 

Uczelnie morskie 0 2 0 0 0 0 0 

Uczelnie wojskowe 0 1 0 0 1 0 0 

Uczelnie publiczne 
zawodowe 

0 10 1 0 1 1 0 

Uczelnie niepubliczne 
akademickie 

0 1 0 0 0 0 0 

Uczelnie niepubliczne 
zawodowe 

0 84 36 8 17 2 3 

RAZEM 2 271 58 8 58 7 3 
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Tabela 14: Oceny jakości kształcenia sformułowane w 2006 r. wg kierunków studiów 

Liczba ocen sformułowanych w 2006 r. 
Kierunek studiów 

WyróŜniająca Pozytywna Warunkowa Negatywna 

Filologia 0 26 0 0 

Filologia polska 0 3 1 0 

Historia 0 8 0 0 

Historia sztuki 0 8 2 0 

Kierunki studiów 
humanistycznych 

Muzykologia 0 2 0 0 

Biotechnologia 0 1 0 0 

Biologia 0 2 0 0 

Geografia  1 1 0 

Kierunki studiów 
przyrodniczych 

Ochrona środowiska 0 3 1 0 

Edukacja techniczno-
informatyczna 

0 1 0 0 

Chemia 0 1 0 0 

Fizyka 0 4 0 0 

Fizyka techniczna 0 2 0 0 

Informatyka 0 6 2 0 

Kierunki studiów 
matematyczno-

fizyczno-
chemicznych 

Matematyka 0 3 2 0 

Ogrodnictwo 0 2 1 0 

Biotechnologia 0 9 1 0 

Leśnictwo 0 1 0 0 

Ochrona środowiska 0 1 0 0 

Rolnictwo 0 5 0 0 

Technika rolnicza i leśna 0 2 0 0 

Technologia drewna 0 0 1 0 

Technologia Ŝywności 
i Ŝywienie człowieka 

0 3 0 1 

Kierunki studiów 
rolniczych, 
leśnych i 

weterynaryjnych 

Zootechnika 0 2 0 0 

Farmacja 0 6 0 0 

Analityka medyczna 0 5 0 0 

Kierunek lekarski 0 8 0 0 

Kierunki studiów 
medycznych 

Pielęgniarstwo 0 3 3 0 

Fizjoterapia 0 3 0 0 

Turystyka i rekreacja 0 4 3 3 
Kierunki studiów 
wych. fizycznego 

Wychowanie fizyczne 0 1 2 0 

Architektura i urbanistyka 2 5 0 0 

Automatyka i robotyka 0 13 0 0 

Budownictwo 0 1 0 0 

Elektrotechnika 0 6 0 0 

Informatyka 0 14 8 3 

InŜynieria materiałowa 0 1 0 0 

Mechanika i budowa 
maszyn 

0 19 2 0 

Geodezja i kartografia 0 1 0 0 

Kierunki studiów 
technicznych 

Transport 0 1 0 0 
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Zarządzanie i inŜynieria 
produkcji 

0 3 3 0 

Ekonomia 0 30 14 0 

Finanse i rachunkowość 0 4 3 1 

Gospodarka przestrzenna 0 2 0 0 

Informatyka i ekonometria 0 2 0 0 

Kierunki studiów 
ekonomicznych 

Zarządzanie 0 13 9 1 

Administracja 0 13 4 0 

Dziennikarstwo 0 6 0 0 

Pedagogika 0 21 0 0 

Pedagogika specjalna 0 1 0 0 

Politologia 0 18 1 1 

Prawo 0 1 0 0 

Stosunki międzynarodowe 0 2 0 0 

Kierunki studiów 
społecznych 
i prawnych 

Socjologia 0 8 1 0 

Architektura wnętrz 0 3 0 1 

Dyrygentura 0 1 0 0 

Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuki muzycznej 

0 1 0 0 

Instumentalistyka 0 1 0 0 

Kompozycja i teoria 
muzyki 

0 1 0 0 

Wokalistyka 0 6 0 0 

Kierunki studiów 
artystycznych 

Wzornictwo 0 5 0 0 

RAZEM 2 329 65 11 

 

5. Analiza ocen wydanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2006 r. 

 
Oceny wyróŜniające 

W 2006 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna sformułowała dwie oceny wyróŜniające. 

NajwyŜszą ocenę jakości kształcenia uzyskał kierunek architektura i urbanistyka prowadzony 

na Wydziałach Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. 

Kierunek architektura i urbanistyka prowadzony jest przez 17 jednostek organizacyjnych 

w takiej samej liczbie uczelni. Decyzja o przyznaniu ocen wyróŜniających została podjęta po 

dokonaniu oceny jakości kształcenia w 11 jednostkach organizacyjnych, w których 

zakończony został pełny cykl kształcenia na tym kierunku. Podstawą przyznania oceny 

wyróŜniającej były następujące wyznaczniki:  

� realizowanie oferty edukacyjnej znacznie rozszerzającej obowiązujące standardy 

nauczania, uwzględniającej aktualne tendencje w nauce światowej, potrzeby społeczne  

oraz oczekiwania rynku pracy, 
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� posiadanie licznej, wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich 

legitymującej się znaczącym dorobkiem naukowym, udziałem w pracach badawczych 

zespołów krajowych i międzynarodowych, w projektach architektonicznych, 

zdobywającej nagrody i wyróŜnienia w prestiŜowych wystawach i konkursach w kraju  

i zagranicą,  

� osiągnięcie wyróŜniających efektów kształcenia poprzez bardzo dobrą organizację 

dydaktyki, włączenie studentów do prac i badań naukowych z zakresu problematyki 

urbanistycznej, architektonicznej i konserwatorskiej, aktywną działalność studenckich 

kół naukowych, liczny udział studentów w krajowych i międzynarodowych 

konferencjach i warsztatach,  

� wysoki poziom prac dyplomowych. Udział w obronach prac dyplomowych 

egzaminatorów zewnętrznych będących przedstawicielami zawodowych organizacji 

architektów, 

� bogata oferta wymiany studentów z uczelniami Europy, Stanów Zjednoczonych  

i Kanady. Na wydziałach studiuje równieŜ młodzieŜ z innych krajów, 

� wyróŜniające efekty współpracy międzynarodowej, przejawiające się wieloletnią 

współpracą z naukową i dydaktyczną z wieloma uczelniami i ośrodkami 

architektonicznymi całego świata,  

� profesjonalnie zorganizowany wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, 

wzorcowo opracowane ankiety studenckie i protokoły z hospitacji, uwzględniane  

w ocenie kadry,  

� przyznanie pierwszej kategorii w klasyfikacji działalności naukowej oraz posiadanie 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych  

w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. 

 

Oceny pozytywne 

Największą liczbę ocen podejmowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną  

w 2006 r. stanowiły oceny pozytywne. Komisja podjęła 329 ocen pozytywnych, w tym 271  

w wyniku pierwszej wizytacji i 58 w wyniku powtórnej wizytacji, po wcześniejszej ocenie 

warunkowej. Zdecydowana większość ocen pozytywnych dotyczyła kierunków studiów 

prowadzonych przez publiczne uczelnie akademickie – 216 ocen. Oceny pozytywne 

stanowiły 89% wszystkich ocen sformułowanych w odniesieniu do tych uczelni. Natomiast 

udział ocen pozytywnych w odniesieniu do kierunków prowadzonych w publicznych  

i niepublicznych uczelniach zawodowych wynosi odpowiednio 85% i 67%. 
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Oceny warunkowe 

W analizowanym okresie Komisja podjęła 65 ocen warunkowych, w tym 58 w wyniku 

pierwszej wizytacji i 7 w wyniku powtórnej wizytacji. Oceny warunkowe wydane w sprawie 

jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w publicznych uczelniach 

akademickich stanowiły 10% wszystkich ocen sformułowanych w odniesieniu do tych 

uczelni. Natomiast udział ocen warunkowych dotyczących kierunków studiów prowadzonych  

w publicznych i niepublicznych uczelniach zawodowych wynosił odpowiednio 15% i 25%.  

Wydanie ocen warunkowych uzasadniały przede wszystkim zastrzeŜenia dotyczące 

realizowanych planów studiów i programów nauczania oraz kwalifikacji nauczycieli 

akademickich, zwłaszcza tych zaliczonych przez uczelnię do minimum kadrowego. PowyŜsze 

zastrzeŜenia zostały sformułowane odpowiednio w 21 i 8 uchwałach dotyczących ocen 

podjętych w uczelniach publicznych, oraz 27 i 31 uchwałach dotyczących ocen podjętych 

w uczelniach niepublicznych.  

W uzasadnieniach podjętych ocen w odniesieniu do planów studiów i programów 

nauczania Państwowa Komisja Akredytacyjna najczęściej zwracała uwagę na prowadzenie 

specjalności w niewielkim stopniu związanych z danym kierunkiem studiów, niewłaściwą 

sekwencję przedmiotów, zaniŜoną w stosunku do standardu kształcenia liczbę godzin 

przeznaczoną na realizację ich treści, brak wymaganych treści programowych w programach 

nauczania określonych przedmiotów czy teŜ zawarcie w programach nauczania treści, których 

realizacja na ocenianym poziomie kształcenia była niewłaściwa.  

Większość zastrzeŜeń odnoszących się do kwalifikacji i zaangaŜowania nauczycieli 

akademickich w prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczyło rozbieŜności między 

reprezentowaną specjalnością naukową a tematyką prowadzonych zajęć. Zwracano równieŜ 

uwagę na niewystarczający udział w prowadzeniu kształcenia osób zaliczonych do minimum 

kadrowego, zwłaszcza pracowników samodzielnych oraz cudzoziemców. Kolejnym waŜnym 

problemem nadal była niestabilność minimum kadrowego przejawiająca się w częstej rotacji 

nauczycieli akademickich, utrudniającej realizację przyjętej koncepcji kształcenia i 

niekorzystnie wpływającej na jego jakość. Zdarzały się takŜe przypadki przekroczenia norm 

ustawowych określających dopuszczalną liczbę godzin prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

W uzasadnieniach podejmowanych ocen podkreślano takŜe niski poziom merytoryczny, 

metodologiczny i formalny niektórych prac dyplomowych. W pracach przewaŜały opisy 

zjawisk, bez sformułowanego wyraźnego problemu i celu badawczego, z pominięciem lub 

znikomym wykorzystaniem własnych badań empirycznych. ZastrzeŜenia budziły takŜe forma 
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i treść egzaminów dyplomowych, a zwłaszcza pytania egzaminacyjne zawęŜone do 

podstawowych wiadomości.  

Podkreślano takŜe niewystarczające wyposaŜenie pracowni i laboratoriów w aparaturę 

odpowiednią do prowadzenia ćwiczeń, a takŜe organizowanie zajęć praktycznych w 

pracowniach wielofunkcyjnych nie pozwalających na właściwą realizację programu 

dydaktycznego.  

Ponadto zwracano uwagę na niewystarczające zasoby biblioteczne obejmujące niewielką 

liczbę egzemplarzy ksiąŜek i skryptów, w dodatku często przestarzałych, ograniczoną 

dostępność do zbiorów a nawet brak moŜliwości podłączenia do sieci Internet.  Zdarzały się 

takŜe przypadki prowadzenia zajęć w zbyt duŜych 4–7 godzinnych blokach, czy zwolnienia 

studentów z obowiązku odbycia praktyk na podstawie praktyk zaliczonych w trakcie 

odbywania nauki w szkole średniej. 

W ocenie Komisji formalnie obowiązujące w uczelniach wewnętrzne procedury oceny 

jakość kształcenia nie zawsze były realizowane w sposób właściwy.  

Wykres 12. Najczęściej występujące przyczyny ocen warunkowych  
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Oceny negatywne 

W 2006 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna podjęła uchwały formułujące 11 ocen 

negatywnych, w tym 8 w wyniku pierwszej wizytacji i 3 w wyniku powtórnej wizytacji. 

śadna z negatywnych ocen jakości kształcenia nie dotyczyła kierunków studiów 

prowadzonych w publicznych uczelniach akademickich oraz publicznych uczelniach 
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zawodowych. Natomiast udział ocen negatywnych dotyczących kierunków studiów 

prowadzonych w niepublicznych uczelniach zawodowych wynosił 7%.  

Zgodnie ze stosowanymi przez Państwową Komisję Akredytacyjną kryteriami, negatywne 

oceny jakości kształcenia zostały sformułowane w odniesieniu do jednostek, które utworzyły 

kierunek z naruszeniem prawa lub prowadziły kształcenie na poziomie znacznie niŜszym od 

niezbędnego minimum, a wysoki stopień stwierdzonych nieprawidłowości oraz zakres  

i charakter niezbędnych działań naprawczych uniemoŜliwiały sformułowanie ocen 

warunkowych.  

Wielokrotnie powtarzającą się przyczyną formułowania ocen negatywnych jest brak 

wystarczającej kadry nauczycieli akademickich posiadających odpowiednie kwalifikacje 

merytoryczne i formalne. W wielu przypadkach specjalności naukowe kadry zaliczonej do 

minimum kadrowego nie były związane z ocenianym kierunkiem studiów, zdarzały się takŜe 

przypadki zaliczenia do minimum osób prowadzących zajęcia na podstawie umowy o dzieło.  

W uzasadnieniach negatywnych ocen podnoszono równieŜ niedostateczne zaangaŜowanie 

samodzielnych pracowników w działalność dydaktyczną, niejednokrotnie ograniczoną do 

prowadzenie prac dyplomowych, przejściowych i seminarium dyplomowych, jak równieŜ  

zbyt duŜą liczbę studentów z stosunku do liczby nauczycieli akademickich zaliczonych do 

minimum kadrowego. Za naganne Komisja uznała równieŜ przyjęcie przez uczelnie zasady 

prowadzenia  wykładów przez nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra, 

którzy niejednokrotnie nie posiadali kompetencji do prowadzenia danego przedmiotu.  

Wśród podstawowych mankamentów ocenianego kształcenia wskazywano takŜe istotne 

rozbieŜności między realizowanymi w uczelni planami studiów i programami nauczania 

a obowiązującymi standardami nauczania. Część przedmiotów wymaganych w standardach 

nauczania nie była realizowana, bądź teŜ sylabusy przedmiotów nie obejmowały wszystkich 

wymaganych treści. Realizowane programy nauczania były nieuporządkowane pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym. Uczelnie, zmniejszając sumaryczną liczbę godzin na 

studiach niestacjonarnych do 60% liczby godzin na studiach stacjonarnych, nie uwzględniały 

ograniczeń związanych z koniecznością zachowania określonych treści programowych oraz 

liczby godzin zajęć dydaktycznych przeznaczonych na realizację przedmiotów wymienionych 

w standardach nauczania ocenianego kierunku. W niektórych przypadkach plan studiów nie 

obejmował całego cyklu kształcenia, co skutkowało brakiem moŜliwości monitorowania 

prawidłowej sekwencji przedmiotów, proporcji obciąŜeń godzinowych w poszczególnych 

semestrach oraz łącznego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Zwracano uwagę na 
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istniejące raŜące rozbieŜności, takŜe w wymiarze godzin zajęć, pomiędzy przedstawionymi 

planami i programami nauczania, a przedmiotami zamieszczonymi w indeksach.  

Kwestionowano sposób realizacji zajęć praktycznych w bardzo duŜych grupach 

obejmujących wszystkich studentów danego roku, organizację zajęć na studiach 

niestacjonarnych, prowadzonych w blokach 4-, a nawet 6-godzinnych, często powiększonych  

o ćwiczenia z tego samego przedmiotu, jak równieŜ brak merytorycznego powiązania treści 

wykładów z poszczególnymi przedmiotami. TakŜe sylwetka absolwenta formułowana była 

nierealistycznie, a kwalifikacje które powinien on nabyć w trakcie nauczania nie były spójne 

z opisem sylwetki absolwenta. Wskazanym nieprawidłowościom towarzyszyła niewystar-

czająca weryfikacja wiedzy studentów, poniewaŜ zbyt duŜa liczba przedmiotów kończyła się 

jedynie zaliczeniem bez oceny.  

W uzasadnieniach formułowanych ocen Komisja odnosiła się takŜe do prac 

dyplomowych, których znaczna liczba nie odpowiadała tematyce wizytowanego kierunku 

oraz realizowanym specjalnościom. PrzewaŜała takŜe niska wartość merytoryczna prac  

nie odpowiadająca podstawowym wymaganiom w tym zakresie. W odniesieniu do kierunków 

technicznych przewaŜały prace opisowe nie posiadające charakteru inŜynierskiego. W wielu 

przypadkach zawyŜano oceny z prac dyplomowych. 

Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za przyznaniem ocen negatywnych były 

nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, 

wyposaŜeniem pracowni, laboratoriów oraz bazy sportowo-rekreacyjnej. Zasoby biblioteczne 

uczelni w niewielkim stopniu związane były z danym kierunkiem studiów, przewaŜał  

księgozbiór przestarzały, nie zawierający aktualnej literatury podstawowej i uzupełniającej. 

Podkreślano brak wydzielonej czytelni. Wizytowane laboratoria komputerowe wyposaŜone 

były w przestarzały sprzęt, posiadały takŜe zbyt mało stanowisk w stosunku do liczby 

studentów w grupie.  

Natomiast w ocenie studiów prowadzonych na II stopniu kształcenia Komisja zwracała 

uwagę na badania naukowe, które nie były prowadzone na wystarczającym poziomie i 

zakresie lub ich tematyka nie była związana z ocenianym kierunkiem studiów.   

Komisja kwestionowała takŜe prowadzenie kształcenia poza siedzibą uczelni  

z naruszeniem przepisów prawa. 
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Wykres 13. Najczęściej występujące przyczyny ocen negatywnych 
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W przypadku negatywnej oceny jakości kształcenia minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyŜszego, uwzględniając w szczególności rodzaj i zakres stwierdzonych 

naruszeń, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i 

określonym poziomie kształcenia. W okresie zawieszenia uprawnień zostają wstrzymane 

przyjęcia studentów na negatywnie oceniony kierunek i poziom kształcenia. Przywrócenie 

zawieszonego uprawnienia następuje na zasadach i w trybie obowiązującym przy 

przyznawaniu uprawnień. 

 

6. Udział studentów w ocenie jakości kształcenia – najczęściej spotykane problemy, 

podsumowanie i wnioski 

 
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym stworzyła podstawę prawną do udziału 

Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP w pracach Prezydium Komisji oraz umoŜliwiła 

włączenie studentów do prac zespołów oceniających. MoŜliwość ta przełoŜyła się na realne 

działania, które zaowocowały rzeczywistym udziałem studentów w pracach PKA. 

Opracowany został system rekrutacji i szkoleń. Nabór do zespołu studenckich ekspertów, 

został ogłoszony powszechnie w środowisku samorządów studenckich. Koordynator 

studenckiego zespołu ekspertów brał udział w wielu konferencjach organizowanych przez 
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Parlament Studentów RP, w trakcie których przybliŜał ich uczestnikom misję Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej, jej cele i zadania, oraz zachęcał przedstawicieli samorządów 

studenckich, do aplikowania do zespołu. KaŜdy studencki ekspert, poddany został bardzo 

skrupulatnej procedurze rekrutacji. 

Kandydaci na studenckich ekspertów przesyłali swoje CV, zawierające informacje o ich 

dotychczasowym doświadczeniu w pracy samorządowej, ze szczególnym naciskiem na 

zaangaŜowanie w prace organów kolegialnych uczelni, zwłaszcza komisji zajmujących się 

kształceniem i dydaktyką. 

Kolejnym elementem rekrutacji, był test sprawdzający znajomość ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyŜszym oraz wiedzę o Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Kandydaci, których CV zostało ocenione pozytywnie oraz zdali test, zostali poddani 

dwudniowemu szkoleniu, przygotowującemu do pracy w zespołach PKA. Pierwszy dzień 

poświęcony był omówieniu procedur stosowanych w PKA, uwarunkowań prawnych oraz 

sposobu dokonywania wizytacji. Przygotowano i omówiono równieŜ ujednolicone wytyczne, 

dotyczące spraw, na które naleŜy zwracać szczególną uwagę, w trakcie wizytacji. Drugi dzień 

szkolenia przeznaczony był na trening umiejętności interpersonalnych, takich jak 

komunikacja, wystąpienia publiczne, autoprezentacja.  

Struktura organizacyjna studenckiego zespołu ekspertów została dostosowana do 

struktury organizacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Całością zespołu studenckiego 

kieruje Główny Koordynator. Odpowiada on za prowadzenie rekrutacji i szkolenie nowych 

ekspertów, sprawdza równieŜ poprawność merytoryczną kaŜdego studenckiego raportu 

z wizytacji. Ponadto sporządza okresowe sprawozdania z działalności zespołu, które 

następnie przedstawia Przewodniczącemu PKA. 

Studenci podzieleni zostali na mniejsze zespoły, analogiczne do zespołów PKA. KaŜdy 

zespół posiada koordynatora, który odpowiada za organizację pracy swojego zespołu, 

kontroluje pracę poszczególnych ekspertów, oraz odpowiada za wyszukiwanie nowych 

kandydatów na studenckich ekspertów. 

W końcu 2006 r. zespół ekspertów studenckich składał się z 30 osób, które aktywnie brały 

udział w pracach zespołów wizytujących. W roku 2006 wzięli oni udział ogółem w ok. 100 

wizytacjach. 

Niestety, mimo usilnych starań, w roku 2006 nie udało się stworzyć zespołów studenckich 

przy wszystkich Zespołach Kierunków Studiów. Wynika to przede wszystkim z faktu, iŜ 

studenci niektórych kierunków studiów są stosunkowo mało aktywni na polu działalności 



 45 

samorządowej, w związku z czym dotarcie do osób posiadających odpowiednie kompetencje 

jest utrudnione. 

Studenccy eksperci w trakcie dokonywania wizytacji, zajmują się szeroko pojętymi 

„sprawami studenckimi”. Składa się na to bardzo wiele problemów i zagadnień, które mają 

wpływ zarówno na jakość kształcenia, jak i na komfort zdobywania wykształcenia. 

Zagadnieniem kluczowym było przede wszystkim waŜne narzędzie systemu oceny jakości 

kształcenia – ankieta dydaktyczna przeprowadzana wśród studentów. Jest to bowiem jedna  

z nielicznych okazji w naszym systemie szkolnictwa wyŜszego, kiedy ogół studentów moŜe 

wyrazić swoją opinię w kwestii jakości kształcenia i prowadzenia zajęć przez danego 

dydaktyka. 

Innym aspektem jest kwestia świadomości studentów, przejawiającej się w ich 

aktywności, zarówno w ramach organów samorządu studenckiego, kół naukowych, 

organizacji studenckich, jak i podejścia do oceny jakości kształcenia. Aktywizacja środowiska 

studenckiego odgrywa bardzo waŜną rolę w wypełnianiu misji uczelni, pozwala bowiem na 

rozwinięcie własnych umiejętności, wiedzy, nabycie cennego doświadczenia, tworzenie więzi 

z uczelnią, a takŜe uzyskanie wpływu na jej kształtowanie na drodze procesów 

demokratycznych. 

Bardzo duŜo uwagi eksperci studenccy poświęcali ocenie funkcjonowania systemu 

pomocy materialnej. Sprawdzano regulaminy przyznawania świadczeń pomocy materialnej 

pod kątem zgodności z aktami prawnymi wyŜszego rzędu, dokonywano oceny działalności 

komisji zajmujących się przyznawaniem świadczeń oraz gospodarowaniem przez uczelnię 

przyznanym z budŜetu państwa funduszem pomocy materialnej dla studentów  

i doktorantów. 

Sprawą bardzo waŜną, zwłaszcza w uczelniach znajdujących się w mniejszych ośrodkach 

akademickich, była kwestia organizacji procesu dydaktycznego. Istotne jest zwłaszcza 

odpowiednie ułoŜenie planu zajęć, rozkładu zjazdów na studiach niestacjonarnych, a takŜe 

moŜliwość kontaktu studentów z wykładowcą poza zajęciami dydaktycznymi,  

tj. w trakcie konsultacji. 

W podnoszeniu komfortu studiowania i tworzeniu dobrej atmosfery sprzyjającej 

zdobywaniu wiedzy bardzo waŜną rolę odgrywają relacje pomiędzy władzami uczelni, 

pracownikami administracyjnymi a studentami. Sprawna i przyjazna obsługa procesu 

dydaktycznego, a takŜe jasne i zrozumiałe decyzje podejmowane przez władze zdecydowanie 

temu sprzyjają. WaŜną rolę odgrywa równieŜ partnerstwo w stosunkach pomiędzy władzami 

uczelni a samorządem studenckim. 
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Wraz z całkowitym wejściem w Ŝycie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, studenccy 

eksperci zaczęli kłaść duŜy nacisk na sprawdzanie zgodności aktów prawnych 

obowiązujących w uczelni, z wytycznymi ustawowymi. Chodzi tutaj przede wszystkim o 

odpowiedni udział studentów w organach kolegialnych uczelni, odpłatność za usługi 

edukacyjne oraz zapisy w umowach o ich świadczenie. 

Niewiele spośród uczelni, które były wizytowane przez studenckich ekspertów, posiada 

sprawnie funkcjonujący system oceny jakości kształcenia obejmujący ankietyzację 

przeprowadzaną wśród studentów. W zdecydowanej większości przypadków ankietyzacji  

w ogóle nie ma lub występuje w formie szczątkowej. W opinii studentów panuje równieŜ brak 

zrozumienia idei i zasadności tak rozumianej oceny jakości kształcenia oraz dość duŜy opór, 

co do tego, aby studenci – w drodze ankietyzacji – wyraŜali swoje zdanie na temat 

odbywanych zajęć. Nieprawidłowości w procesie ankietyzacji spotykane były praktycznie na 

kaŜdym jej etapie. Formularze ankietowe układane były w taki sposób, Ŝe nie poruszały 

problemu Ŝyczliwości prowadzącego wobec studentów, umiejętności zainteresowania 

przedmiotem lub ciekawego prowadzenia zajęć. Bardzo często pytania ankietowe 

sformułowane były bardzo ogólnikowo bądź mało zrozumiale, co zdecydowanie utrudniało 

sformułowanie rzetelnej i jednoznacznej odpowiedzi. Niewłaściwie konstruowane były 

równieŜ skale odpowiedzi. Zdarzały się przypadki oceniania wszystkich nauczycieli łącznie 

(np.: skala ocen od „wszyscy” do „nikt”), lub zachwiania proporcji odpowiedzi pozytywnych 

do negatywnych (np.: „nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, „prawie tak”, „tak”). Ewaluacja 

przeprowadzana była nieregularnie i wybiórczo co do zakresu (np.: w semestrze ocenianych 

jest tylko kilku nauczycieli w uczelni; nie ankietuje się nauczycieli wchodzących do 

minimum kadrowego dla danego kierunku).  

Bardzo często ankiety studenckie nie były w Ŝaden sposób opracowywane czy sumowane. 

Przydatność takich ankiet była więc znikoma. 

Sygnalizowane było równieŜ zjawisko represjonowania studentów z tytułu wyraŜania 

przez nich w ankietach swojego zdania. Zjawisko to, w skali długookresowej, moŜe 

spowodować wypaczenie idei dokonywania oceny przez studentów i obniŜyć wiarygodność 

ankiet studenckich. 

W większości wizytowanych uczelni, nawet prawidłowo przeprowadzone  

i opracowane ankiety studenckie, rzadko znajdowały zastosowanie w dalszej polityce 

kadrowej władz uczelni. Brak było równieŜ powiązania ankiet z innymi narzędziami oceny 

jakości kształcenia.  
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PowaŜnym mankamentem jest takŜe brak informacji zwrotnej do studentów na temat 

sposobu wykorzystania wyników ankiety. W zdecydowanej większości przypadków, studenci 

zapytani o proces ankietyzacji twierdzili, iŜ nie dostrzegają jego sensu, poniewaŜ nie widzą 

Ŝadnych efektów. 

Bardzo niski jest równieŜ poziom aktywności studenckiej na polu samorządowym, w 

kołach naukowych i organizacjach studenckich. Studenci nie dostrzegają potrzeby udziału w 

tego rodzaju przedsięwzięciach poza zajęciami dydaktycznymi. W zdecydowanej większości 

wizytowanych uczelni występuje problem bardzo niskiej frekwencji w wyborach do organów 

samorządowych, co moŜna przypisać ogólnej bierności i brakowi zaufania do procedur 

demokratycznych. Studenci nie dostrzegają z jednej strony korzyści płynących z ich 

aktywności, a z drugiej strony bardzo często brak aktywności jest spowodowany 

koniecznością pracy zarobkowej, w celu zapewnienia sobie utrzymania na studiach. 

Sytuację bierności pogłębia równieŜ brak zaangaŜowania władz uczelni oraz 

wykładowców w proces aktywizacji środowiska studenckiego. Spotykane są równieŜ 

przypadki świadomego i celowego marginalizowania roli studentów przez władze uczelni czy 

represji w stosunku do osób podnoszących róŜne problemy studenckie. Najbardziej przykry 

jest fakt, iŜ przypadki tak nagannego zachowania środowiska profesorów wobec studentów 

zdarzają się równieŜ w renomowanych uczelniach publicznych. 

Studenccy eksperci zetknęli się równieŜ z problemem przedmiotowego podejścia do 

studentów w małych uczelniach i ośrodkach akademickich. Dla większości wykładowców 

mających tam zajęcia jest to tylko kolejne miejsce pracy, wobec czego występują takie 

patologiczne zjawiska, jak brak konsultacji lub konieczność wyjazdów do macierzystego dla 

nauczyciela ośrodka akademickiego, celem uzyskania wpisu do indeksu. Występowało 

równieŜ układanie harmonogramów zajęć zgodnie z Ŝyczeniami wykładowców 

dojeŜdŜających, co powodowało łączenie zajęć w wielogodzinne bloki bez przerw, bądź teŜ 

wielogodzinne okienka pomiędzy zajęciami. 

Bardzo często spotykane są równieŜ nieprawidłowe zapisy w regulaminach przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej. Do najczęściej występujących naleŜy zapis o wstrzymywaniu 

świadczeń pomocy materialnej na czas zaległości z opłatami na rzecz uczelni, bądź z innych 

przyczyn, które są sprzeczne z wytycznymi ustawowymi. 

Zjawiskiem, z którym spotykały się równie często zespoły wizytujące, było negatywne 

nastawianie studentów do zespołu wizytującego przez władze uczelni. Studenci przekonywani 

byli o złych intencjach zespołu, co powodowało znaczące utrudnienia w komunikacji. 
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Większość negatywnych zjawisk występujących w wizytowanych przez studentów 

jednostkach wynika – jak moŜna sądzić – z braku zaufania do studentów, z ilościowego 

nastawienia do procesu kształcenia. Widoczny był brak zaangaŜowania wykładowców i władz 

uczelni w aktywizację środowiska studenckiego w wypełnianiu przez uczelnię jej roli 

wychowawczej.  

Pomimo faktu, iŜ w większości przypadków problemy wskazywane przez studenckich 

ekspertów były bardzo znaczące, na szczęście są one stosunkowo łatwe do rozwiązania, 

poprzez zmianę nastawienia do procesu kształcenia. Pozwala to mieć nadzieję, iŜ dalszy 

udział studenckich ekspertów w pracach zespołów oceniających pozwoli na poprawę systemu 

polskiego szkolnictwa wyŜszego, dostrzeganą przez studentów i dla nich odczuwalną. 
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Rozdział IV: Opiniowanie Wniosków 
 

1. Informacje ogólne 

Do ustawowych zadań Państwowej Komisji Akredytacyjnej naleŜy opiniowanie 

wniosków przedstawionych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŜszego. Wnioski 

rozpatrywane przez Komisję dotyczyły: 

1) nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia w nowo tworzonych uczelniach, 

2) nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów I stopnia, 

3) nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów II stopnia i 

jednolitych studiach magisterskich, 

4) przyznanie istniejącemu lub nowo tworzonemu wydziałowi zamiejscowemu, filii lub 

zamiejscowemu ośrodkowi dydaktycznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia, 

5) przedłuŜenia pozwolenia na funkcjonowanie uczelni.  

Procedurę opiniowania wniosków moŜna znaleźć na stronie http://www.pka.edu.pl 

w zakładce „Procedury”. 

 

2. Dynamika liczby wniosków opiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną 

  

W 2006 r. Komisja rozpatrzyła 383 wnioski spośród 395 skierowanych do zaopiniowania, 

wydając 196 opinii pozytywnych i 145 negatywnych. W odniesieniu do 42 wniosków 

w sprawie przedłuŜenia pozwolenia na utworzenie uczelni Komisja poinformowała ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyŜszego o braku podstaw do sformułowania opinii pozytywnej. 

Liczbę wniosków zaopiniowanych przez Komisję w 2006 roku w porównaniu do 

średniorocznej liczby wniosków rozpatrzonych w latach 2002-2005 (646) przedstawia 

poniŜszy wykres. 
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Wykres 14. Liczba wniosków zaopiniowanych przez Komisję w latach 2002-2006 
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Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie się liczby wniosków 

przedstawianych do zaopiniowania Komisji jest rozszerzenie grupy uczelni o pełnej 

autonomii. Przyjęte w ustawie rozwiązania łączą pełną autonomię uczelni z liczbą 

podstawowych jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora − poprzednio obowiązująca ustawa odnosiła wymagania w tym zakresie 

do liczby mianowanych profesorów oraz liczby jednostek uprawnionych do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. Zmiana ta ograniczyła krąg uczelni, które w celu 

uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia muszą występować z wnioskiem w tej 

sprawie do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŜszego. Obecnie spośród 129 uczelni 

publicznych podlegających ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 74 posiada w tym 

zakresie pełną autonomię.  

Ponadto oczekiwanie na opublikowanie przepisów wprowadzających nowe zasady 

tworzenia i prowadzenia kierunków studiów z pewnością miało wpływ na zmniejszenie 

aktywności potencjalnych wnioskodawców. Bezpośrednio po wejściu w Ŝycie nowych 

uregulowań prawnych, uczelnie przede wszystkim musiały dokonać analizy i oceny 

moŜliwości spełnienia określonych w nich wymagań i dostosowania prowadzonych juŜ 

kierunków studiów do nowej rzeczywistości prawnej.  
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Zmianie uległy bowiem wymagania, jakie muszą spełnić jednostki organizacyjne, aby 

prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Wprawdzie obniŜona 

została liczba profesorów i doktorów habilitowanych stanowiących minimum kadrowe, ale  − 

w celu zmniejszenia fluktuacji osób stanowiących minima kadrowe między poszczególnymi 

uczelniami i ograniczenia zjawiska „oscylatora kadrowego” − z inicjatywy Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej wprowadzono regulację pozwalającą na zaliczenie do minimum 

kadrowego jedynie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni w pełnym wymiarze 

czasu pracy, nie krócej niŜ od początku roku akademickiego.  Ponadto nałoŜono na 

nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego obowiązek osobistego 

prowadzenia zajęć dydaktycznych na danym kierunku w wymiarze co najmniej 60 godzin, 

w przypadku nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, i co najmniej 90 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku 

nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

Na mniejszą liczbę wniosków przekazanych Komisji do zaopiniowania mógł mieć takŜe 

wpływ brak w 2006 r. przepisów wykonawczych określających tryb tworzenia i warunki jakie 

musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz w ramach 

makrokierunku.  

Jedną z cech polskiego szkolnictwa wyŜszego w ostatnim dziesięcioleciu był dynamiczny 

i ekstensywny rozwój. Tworzono nowe uczelnie i kierunki studiów, aŜ do nasycenia rynku 

pracy, a nawet przekroczenia potrzeb społecznych, co w konsekwencji spowodowało 

zmniejszenie liczby wniosków w sprawie utworzenia studiów na kierunkach cieszących się 

dotychczas bardzo duŜym zainteresowaniem tj. Zarządzanie i marketing, Ekonomia, 

Turystyka i rekreacja, Administracja, Pedagogika, Socjologia.  

Jednocześnie wzrosło zainteresowanie takimi kierunkami studiów, jak Fizjoterapia 

(wzrost liczby wniosków z 7 do 18), Zdrowie publiczne (z 9 do 14), Kosmetologia (z 6 do 12), 

Kulturoznawstwo (z 2 do 9), czy Filozofia (z 1 do 6).  

Właściwie na stałym poziomie utrzymuje się liczba wniosków dotyczących Filologii , 

Stosunków międzynarodowych, Politologii łącznie z Europeistyką czy Budownictwa. 

Natomiast mimo obserwowanego na rynku pracy wzrostu zainteresowania absolwentami 

niektórych kierunków studiów np. Informatyka, Pielęgniarstwo, liczba wniosków o urucho-

mienie tych kierunków znacznie zmniejszyła się, przede wszystkim z uwagi na ograniczoną 

liczbę specjalistów spełniających warunki umoŜliwiające zaliczenie ich do minimum 

kadrowego oraz wysokie wymagania związane z zapewnieniem odpowiednio wyposaŜonej 

bazy dydaktycznej, gwarantującej realizację celów kształcenia. MoŜna sądzić, iŜ z 
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analogicznych przyczyn w 2006 r., mimo intensywnego rozwoju telefonii komórkowej, w 

ogóle nie wnioskowano o utworzenie kierunku Elektronika i telekomunikacja (w 2002 r. – 10 

wniosków). 

Konsekwentne podawanie do publicznej wiadomości stosowanych przez Komisję 

kryteriów oceny i wymagań oraz przyjętych standardów sprzyjało wzrostowi świadomości 

wnioskodawców jakie wymagania muszą być spełnione, aby wniosek uzyskał pozytywną 

opinię, a tym samym bardziej racjonalnych zachowań w tym zakresie.    

Procentowy udział wniosków o utworzenie danego kierunku studiów w ogólnej liczbie 

wniosków rozpatrywanych przez dany Zespół Kierunków Studiów w roku 2002 i 2006 

przedstawia poniŜsza tabela oraz wykres.  
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Tabela 15.  Procentowy udział wniosków o utworzenie danego kierunku studiów w ogólnej liczbie wniosków rozpatrywanych przez dany 
Zespół Kierunków Studiów w roku 2002 i 2006 

2002 r. 2006 r. 

Nazwa kierunku 
studiów 

Liczba 
wniosków 

Liczba wniosków 
rozpatrywanych 

przez zespół 
kierunków studiów 

Rozkład 
procentowy  

Liczba 
wniosków 

Liczba wniosków 
rozpatrywanych 

przez zespół 
kierunków studiów 

Rozkład 
procentowy  

Zarządzenie i marketing  
(obecnie Zarz ądzanie) 91 180 50,6% 5 57 8,8% 

Ekonomia 51 180 28,3% 15 57 26,3% 

Informatyka (ZT) 55 103 53,4% 9 49 18,4% 

Zarządzanie i in Ŝynieria 
produkcji 

10 103 9,7% 7 49 14,3% 

Kulturoznawstwo 2 30 6,7% 9 40 22,5% 

Filozofia 1 30 3,3% 6 40 15% 

Fizjoterapia 7 35 20% 18 37 48,6% 

Turystyka i rekreacja 20 35 57,1% 10 37 27% 

Pielęgniarstwo 20 42 47,6% 11 41 26,8% 

Zdrowie publiczne 9 42 21,4% 14 41 34,1% 

Kosmetologia 6 42 14,3% 12 41 29,3% 

Administracja 29 149 19,5% 5 125 4% 

Socjologia 20 149 13,4% 8 125 6,4% 

Pedagogika 36 149 24,2% 20 125 16% 
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Wykres 15. Procentowy udział wniosków o utworzenie danego kierunku studiów  
w ogólnej liczbie wniosków rozpatrywanych przez dany Zespół Kierunków Studiów  
w roku 2002 i 2006 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

zarządzenie i marketing 
(obecnie zarządzanie)

ekonomia

informatyka (ZT)

zarządzanie i inŜynieria produkcji

kulturoznawstwo

filozofia

fizjoterapia

turystyka i rekreacja

pielęgniarstwo

zdrowie publiczne

kosmetologia

administracja

socjologia

pedagogika

2002 r. 2006 r. 

 
 

Istotny wpływ na zmniejszenie liczby wniosków, zwłaszcza dotyczących tworzenia 

nowych uczelni, miały takŜe czynniki demograficzne, przejawiające się w zmniejszeniu 

dynamiki wzrostu liczby studentów. W latach 2002-2005 do Komisji kierowano 

średniorocznie ok. 90 wniosków w tym zakresie, a w 2006 juŜ tylko 17. Liczbę studentów na 

dzień 30 września w latach 2002-2005 przedstawia poniŜszy wykres. 
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Wykres 16. Liczba studentów na dzień 30 września w latach 2002-2005 
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Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu najbliŜszych lat zmniejszy 

się populacja ludności w wieku 19-24, czyli potencjalnych kandydatów na studia,  

z 3,86 mln w 2006 r. do 3,36 mln w 2010 r. oraz do 2,81 mln w 2015 r. Znaczny spadek 

liczby potencjalnych studentów, pomimo zakładanego wzrostu wskaźnika skolaryzacji, 

pozwala zakładać, iŜ liczba skierowanych do Komisji wniosków nie będzie wzrastać.  

Wykres 17 przedstawia strukturę ludności w wieku 19-24 lat w latach 2002-2006 roku 

z uwzględnieniem prognozy na lata 2010 i 2015. 

Wykres 17. Struktura ludno ści w wieku 19-24 lat w latach 2002-2006  
z uwzględnieniem prognozy na lata 2010 i 2015 
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Nie moŜna równieŜ wykluczyć wpływu, jaki w zmniejszeniu dynamiki tworzenia nowych 

uczelni i kierunków studiów odegrało wprowadzenie regulacji ustawowej określającej 

minimalną wysokość środków finansowych (500 tysięcy złotych) jakie załoŜyciel jest 

obowiązany przeznaczyć na utworzenie i funkcjonowanie uczelni. Ponadto na mocy 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie 

zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni 

niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami 

postępowania opiniodawczego (Dz. U. Nr 99, poz. 689) załoŜyciele zostali zobligowani do 

wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o utworzenie uczelni. Usystematyzowane  

i uszczegółowione zostały takŜe wymagania odnoszące się do zakresu danych i informacji 

jakie naleŜy przedstawić we wniosku o utworzenie uczelni.  

 

3. Rodzaje wniosków rozpatrywanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną 

 

Wykres 18. Sprawy przedstawione Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 r.  

O nadanie uprawnień 
do prowadzenia 
kształcenia na 

poziomie studiów 
drugiego stopnia i 

jednolitych studiach 
magisterskich 

9,0%
O przyznanie 

istniejącemu lub 
nowo tworzonemu 

wydziałowi 
zamiejscowemu, filii 
lub zamiejscowemu 

ośrodkowi 
dydaktycznemu 
uprawnień do 
prowadzenia 
kształcenia

9,7%

O nadanie uprawnień 
do prowadzenia 
kształcenia na 

poziomie studiów I 
stopnia
56,0%

O nadanie uprawnień 
do prowadzenia 

kształcenia w nowo 
tworzonych 
uczelniach

4,3%

O przedłuŜenie 
pozwolenia na 

funkcjonowanie 
uczelni
21,0%
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Tabela 16. Liczba i rodzaje wniosków w roku 2006 r. 

 
Stan prac w Zespołach Stan prac Prezydium 

Wnioski Ogółem Pozy- 
tywne 

Nega- 
tywne 

W 
toku 

Ogółem Pozy- 
tywne 

Nega-
tywne 

W 
toku 

Wnioski o nadanie  
uprawnień do  
prowadzenia kształcenia  
w nowo tworzonych 
uczelniach 

17 4 13 - 17 5 12 - 

Wnioski o nadanie uprawnień 
do prowadzenia kształcenia 
na poziomie studiów  
pierwszego stopnia 

219 105 107 7 212 105 105 2 

Wnioski o nadanie uprawnień 
do prowadzenia kształcenia 
na poziomie studiów 
drugiego stopnia  
i jednolitych studiach 
magisterskich 

35 22 12 1 34 22 11 1 

Wnioski  
o przyznanie istniejącemu lub 
nowo tworzonemu 
wydziałowi zamiejscowemu, 
filii lub zamiejscowemu 
ośrodka dydaktycznego 
uprawnień  
do prowadzenia kształcenia 

38 24 13 1 37 24 13 - 

Wnioski  
o przedłuŜenie pozwolenia na 
funkcjonowanie uczelni 

82 36 46* - 82 38 44* - 

 
Inne 
 

4 3 1 - 4 2 2 - 

 
Łącznie 
 

395 194 192 9 386 196 187* 3 

 
* w odniesieniu do 42 wniosków brak było podstaw do sformułowania opinii pozytywnej 
 

Tabela 17. Wnioski dotyczące poszczególnych grup kierunków studiów 

Kierunki studiów humanistycznych 
Kierunki studiów przyrodniczych 
Kierunki studiów matematyczno-fizyczno-chemicznych 
Kierunki studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 
Kierunki studiów medycznych 
Kierunki studiów wychowania fizycznego 
Kierunki studiów technicznych 
Kierunki studiów ekonomicznych 
Kierunki studiów społecznych i prawnych 
Kierunki studiów artystycznych 

40 
5 
8 

24 
41 
37 
49  
57 

125 
9 
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Największa liczba wniosków skierowanych do Komisji w 2006 r. dotyczyła kierunków 

studiów społecznych i prawnych. Do Komisji wpłynęło ponad dwukrotnie mniej wniosków 

w odniesieniu do kaŜdej z pozostałych grup kierunków studiów, w kolejności: 

ekonomicznych, technicznych, medycznych, humanistycznych, wychowania fizycznego, 

rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, artystycznych, matematyczno-fizyczno-chemicznych 

oraz przyrodniczych.  

 
Wykres 19. Procentowy udział spraw rozpatrywanych przez Zespoły Kierunków 

Studiów w ogólnej liczbie wniosków 
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Tabela 18. Liczba wniosków przedstawionych Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
w 2006 r. wg kierunków studiów 
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Zespół Kierunków Studiów 
Humanistycznych

40 27 10 3 0 29 8 3 0

Zespół Kierunków Studiów 
Przyrodniczych 5 0 3 2 0 0 3 2 0

Zespół Kierunków Studiów 
Matematyczno-Fizyczno-
Chemicznych

8 6 2 0 0 6 2 0 0

Zespół Kierunków Studiów 
Rolniczych, Leśnych i 
Weterynaryjnych

24 8 13 1 2 9 12 1 0

Zespół Kierunków Studiów 
Medycznych 41 16 22 2 1 16 22 2 0

Zespół Kierunków Studiów 
WychowaniaFizycznego

37 10 22 3 2 11 21 3 0

Zespół Kierunków Studiów 
Technicznych 49 18 23 6 2 19 24 4 0

Zespół Kierunków Studiów 
Ekonomicznych 57 32 10 13 2 30 11 13 1

Zespół Kierunków Studiów 
Społecznych i Prawnych

125 68 43 14 0 67 42 14 2

Zespół Kierunków Studiów 
Artystycznych 9 9 0 0 0 9 0 0 0

Łącznie 395 194 148 44 9 196 145 42 3

Stan prac w zespole

Zespół Kierunków 
Studiów

Ogółem

stan prac Prezydium

  



 60 

Wykres 20. Liczba wniosków przedstawionych Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
w 2006 r. wg kierunków studiów 
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4. Analiza opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej o rozpatrywanych wnioskach 
 

Wykres 21. Opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej o wnioskach rozpatrywanych  
w 2006 r. w grupach kierunków studiów 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Weterynaryjnych

Zespół Kierunków Studiów Medycznych

Zespół Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego

Zespół Kierunków Studiów Technicznych

Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych

Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych

Zespół Kierunków Studiów Artystycznych

pozytywne negatywne rozpatrzone bez formułowania opinii pozytywnej

 
W 2006 r., podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymała się niewielka przewaga opinii 

pozytywnych nad negatywnymi. Porównywalne były takŜe przyczyny zastrzeŜeń 

formułowanych w negatywnych opiniach, dotyczące przede wszystkim: planów studiów  

i programów nauczania, sylwetki absolwenta, niespełnienia warunków minimum kadrowego 

oraz stanu bazy materialnej i dydaktycznej.  

 

Najczęściej stawianym zarzutem w odniesieniu do proponowanego przez wnioskodawców 

minimum kadrowego był brak zgodności specjalności naukowej reprezentowanej przez 
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nauczycieli akademickich z wnioskowanym kierunkiem studiów. W związku z wejściem  

w Ŝycie nowych przepisów określających warunki, jakie muszą spełniać jednostki 

organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

w uzasadnieniach negatywnych opinii – w zaleŜności od daty rozpatrywania wniosku –

Komisja wskazywała, które z proponowanych do minimum osób nie reprezentowały 

specjalności dyplomowania oraz nie posiadały dorobku praktycznego, bądź teŜ nie posiadały 

dorobku naukowego z zakresu danego kierunku studiów lub związanego z danym kierunkiem 

studiów. W przypadku kierunków, których absolwenci mieliby otrzymać tytuł zawodowy 

inŜyniera, do minimum kadrowego wskazywano osoby nie posiadające osiągnięć  

o charakterze inŜynierskim. Analiza zatrudnienia nauczycieli akademickich zaliczonych do 

minimum w wielu przypadkach wykazywała przekroczenie regulacji ustawowych odnośnie 

moŜliwości stanowienia minimum kadrowego w określonej liczbie jednostek i kierunków 

studiów, natomiast dokumentacja ocenianych wniosków nie zawierała deklaracji o rezygnacji 

z zaliczenia do minimum kadrowego w uczelniach, w których uprzednio takie oświadczenia 

zostały złoŜone. Wnioskodawcy pomijali takŜe informację o planowanych obowiązkach 

dydaktycznych osób zaliczonych do minimum kadrowego, nie określali udziału pozostałych 

nauczycieli akademickich w procesie nauczania. Niejednokrotnie realizację wielu 

przedmiotów powierzano osobom nie posiadającym kwalifikacji do ich prowadzenia.  

 

Istotne zastrzeŜenia budziły luki w planach studiów i programach nauczania. 

W dołączonych do wniosków sylabusach pomijano informacje o wymiarze godzin, liczbie 

punktów ECTS oraz formie zaliczenia. Treści programowe niektórych przedmiotów 

powtarzały się, albo przedstawiane były w zbyt ogólnikowy sposób, nie uwzględniano 

literatury przedmiotu, bądź pomijano podział na literaturę obowiązkową i uzupełniającą. 

Niewłaściwa bywała równieŜ sekwencja przedmiotów. Nagminnie nie wskazywano osób, 

które miałby prowadzić poszczególne przedmioty. Często powtarzającym się zastrzeŜeniem 

był brak na studiach niestacjonarnych minimalnej liczby godzin zajęć dydaktycznych 

określonych w standardach nauczania. ZastrzeŜenia budziła takŜe przedstawiona koncepcja 

kształcenia. Sylwetka absolwenta przedstawiana była niekiedy w sposób pobieŜny, odnosiła 

się głównie do wskazania przyszłych miejsc pracy, a nie sprecyzowania zakresu wiedzy i 

umiejętności przygotowujących do pełnienia określonej roli zawodowej.  

 

Wnioskodawcy nie przedstawiali szczegółowych informacji o księgozbiorze Uczelni, 

który byłby związany z wnioskowanym kierunkiem studiów, bądź teŜ o wyposaŜeniu  
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w specjalistyczną literaturę bibliotek, z których mieliby korzystać studenci. Odległe plany 

doposaŜenia biblioteki nie pozwalały na uznanie, Ŝe studenci będą mieli dostęp do 

odpowiednio wyposaŜonej biblioteki.  

 

Uczelnie nie posiadały bazy dydaktycznej odpowiedniej do prowadzenia 

wnioskowanego kształcenia na poziomie studiów wyŜszych, w tym zwłaszcza pracowni i 

laboratoriów, nie przedstawiały planów utworzenia własnej bazy laboratoryjnej, bądź teŜ 

odpowiedniego wyposaŜenia pracowni i laboratoriów juŜ istniejących.  

 

Ponadto w odniesieniu do wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na 

poziomie studiów II stopnia zastrzeŜenia budziły prowadzone w uczelniach badania naukowe, 

które nie były w wystarczającym stopniu zaawansowane. Nie przedstawiano takŜe 

zadowalających informacji o sposobie wydatkowania środków na ich realizację oraz skali 

zaangaŜowania pracowników uczelni w ich prowadzenie oraz ich wynikach. Niejednokrotnie 

prowadzone w Uczelni badania nie były związane z wnioskowanym kierunkiem studiów. 

Powtarzającym się mankamentem przedstawianych wniosków był takŜe brak informacji  

o sposobie organizacji studiów drugiego stopnia w trybie niestacjonarnym. Zdarzały się takŜe 

uchybienia formalne, zwłaszcza dotyczące nieaktualnych oświadczeń o wyraŜeniu zgody na 

zaliczenie do minimum kadrowego.  

 
5. Opiniowanie aktów prawnych 
 

Państwowa Komisja Akredytacyjna aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych 

podejmowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyŜszego, formułując opinię do 37 projektów rozporządzeń i 2 projektów ustaw.  

Tak duŜa liczba aktów prawnych przedkładanych Komisji w 2006 r. do zaopiniowania 

związana była z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym oraz budową nowego systemu prawnego regulującego funkcjonowanie uczelni, 

zwłaszcza, iŜ duŜa część dotychczas obowiązujących przepisów wykonawczych traciła moc 

prawną dnia 31 grudnia 2006 r. 

Szczególnie wnikliwej analizie poddawane były projekty tych aktów prawnych, które 

mają istotne znaczenie dla prawidłowego organizowania i prowadzenia procesu 

dydaktycznego oraz zapewnienia jak najlepszego poziomu oferowanego kształcenia.  

I tak, Prezydium zgłosiło szereg uwag do projektów rozporządzeń określających: warunki 

jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić kształcenie na 
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określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia, warunki jakie muszą być spełnione, aby 

zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, warunki tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki 

organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni, dane i informacje, jakie 

powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, 

nazwy kierunków studiów, warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta, regulamin studiów 

oraz dokumentację toku studiów.  

Członkowie Komisji przeprowadzili ponad 1500 wizytacji, podczas których analizowali  

i oceniali wpływ róŜnych czynników na sprawność, efektywność i wyniki kształcenia, 

prowadzili rozmowy z nauczycielami akademickimi i studentami, poznawali bazę 

dydaktyczną oraz róŜne rozwiązania organizacyjne. Pozyskali zatem gruntowną wiedzę  

i doświadczenie, które – w toku opiniowania aktów prawnych – pozwoliły, z jednej strony, na 

wszechstronną ocenę projektowanych rozwiązań i skutków, jakie spowodowałoby ich 

wdroŜenie, z drugiej zaś na zaproponowanie takich regulacji prawnych, które w 

maksymalnym stopniu gwarantowałyby prawidłową realizację procesu kształcenia i takie 

ukształtowanie sylwetki absolwenta, aby dysponował on wiedzą i umiejętnościami 

właściwymi dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia i był dobrze przygotowany 

do przyszłej pracy zawodowej oraz pełnienia róŜnych ról społecznych.  

Komisja opiniowała równieŜ kilka aktów wykonawczych do ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,  

w tym dotyczących studiów doktoranckich oraz prowadzenia przewodów doktorskich  

i habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu profesora.  

Znaczna część zgłoszonych przez Prezydium uwag została uwzględniona w dalszych 

pracach legislacyjnych. Udział w tworzeniu i doskonaleniu prawnych podstaw 

funkcjonowania systemu szkolnictwa wyŜszego Komisja uznaje za swą waŜną powinność i 

zadania w tym zakresie wykonuje z naleŜytą starannością i uwagą. 
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Rozdział IV: Współpraca krajowa 
 

Państwowa Komisja Akredytacyjna, podobnie jak w latach ubiegłych, współpracowała  

z wieloma organami władzy i administracji rządowej oraz instytucjami zaangaŜowanymi  

w sprawy edukacji i szkolnictwa wyŜszego.  

Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej lub jej Sekretarz uczestniczyli w 

kilkunastu posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i MłodzieŜy, których 

przedmiotem obrad była m.in. strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013, proces boloński, 

finansowanie nauki, wyniki kontroli NIK odpłatności za studia, czy wyniki egzaminu 

maturalnego w roku akademickim 2005/2006.  

Współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyŜszego oraz jego 

zastępcami była wielopłaszczyznowa. NiezaleŜnie od przekazywanych na bieŜąco opinii 

w sprawie tworzenia nowych uczelni i kierunków studiów w juŜ istniejących szkołach 

wyŜszych, obszernej dokumentacji ilustrującej wyniki dokonywanych przez Komisję ocen 

jakości kształcenia czy opiniowania projektów aktów prawnych – Przewodniczący Komisji 

kilkunastokrotnie spotkał się Ministrem lub jego Zastępcami w celu omówienia spraw 

istotnych dla prawidłowego funkcjonowania szkolnictwa wyŜszego. W grudniu 2006 r. 

odbyło się takŜe spotkanie Ministra z Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, na 

którym Minister podziękował za dotychczasową pracę Komisji podkreślając jej pozytywny, 

stymulujący  wpływ na podnoszenie jakości kształcenia prowadzonego na poziomie 

wyŜszym. Zwrócił uwagę na potrzebę wzrostu skuteczności Komisji, co uczestniczący w 

spotkaniu przyjęli z zadowoleniem wskazując jednocześnie, Ŝe skuteczność Komisji jest 

ściśle wyznaczona jej uprawnieniami nadanymi przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyŜszym, 

a takŜe  w duŜej mierze zaleŜy od Ministra i jego urzędu, bowiem  fundamentalną rolę w tym 

zakresie odgrywa właściwa dwustronna komunikacja z Ministerstwem, w szczególności 

przepływ informacji do Komisji na temat decyzji, będących skutkami jej ocen. Minister 

zadeklarował iŜ dołoŜy starań, aby zmienić tę sytuację. Jednocześnie  stwierdził, Ŝe konieczne 

są zmiany w zapisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, dające Komisji  moŜliwości 

bezpośredniego oddziaływania na sprawy jakości kształcenia w uczelniach. Zwrócił się 

z prośbą o postulaty czy propozycje zmian regulacji ustawowych, w części dotyczącej statusu 

prawnego PKA i zakresu jej działania. 

Jednocześnie Minister stwierdził, iŜ oczekuje na syntetyczny materiał dotyczący wyników 

oceny jakości kształcenia, który byłby pomocny w pracach resortu nad podniesieniem jakości 

kształcenia, we wskazaniu co naleŜy zmienić lub poprawić w działalności sektora szkolnictwa 
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wyŜszego. Przewodniczący Komisji powiadomił Ministra, iŜ zespoły kierunków studiów są 

w trakcie opracowywania raportów podsumowujących oceny na kierunkach studiów, na 

których wizytacje odbyły się we wszystkich  jednostkach je prowadzących (z wyjątkiem tych, 

w których pierwszy cykl kształcenia nie został zamknięty). Raporty te będą sukcesywnie 

przedstawiane Ministrowi.  

Minister poinformował Prezydium, Ŝe Ministerstwo pracuje nad projektem zmian 

w ustawie Prawo o szkolnictwie wyŜszym, zmierzających m. in. do zaostrzenia kryteriów 

procedury przechodzenia uczelni od „licencjackiej” do uczelni prowadzącej kształcenie na 

poziomie magisterskim oraz lepszego przygotowania zawodowego na studiach pierwszego 

stopnia (zwiększenie nacisku na praktyki zawodowe), zwracając się z prośbą o przedstawienie 

przez Prezydium propozycji w tym zakresie. Odpowiedzią na prośbę Ministra było pismo 

zawierające propozycje zmian obecnie obowiązującego przepisu normującego warunki 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Ponadto, zwyczajowo w części posiedzenia plenarnego Komisji, uczestniczył Zastępca 

Ministra w randze Sekretarza Stanu. W ramach współpracy z resortem nauki  i szkolnictwa 

wyŜszego Przewodniczący Komisji brał udział w pracach Rady ds. Procesu Bolońskiego, oraz 

zespołu opracowującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w części dotyczącej obszaru 

szkolnictwa wyŜszego, a Sekretarz Komisji – w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej 

Struktury Kwalifikacji w Szkolnictwie WyŜszym oraz Krajowego Komitetu Doradczego 

Programu „Sokrates-Erasmus”.  

Kontynuowana była równieŜ współpraca z Radą Główną Szkolnictwa WyŜszego. 

Przewodniczący uczestniczył w kilku posiedzeniach plenarnych Rady, szczególnie aktywnie 

włączając się do dyskusji nad standardami kształcenia nauczycieli.  

Przewodniczący Komisji uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez KRASP (8) 

KRZSzP (3), KRUP (2), KRUA (2), a wiceprzewodniczący – przez KRUT, będących okazją 

do przestawienia najistotniejszych problemów wynikających z prowadzonych przez Komisję 

ocen jakości kształcenia oraz związanych z projektowaniem i wdraŜaniem w Ŝycie nowych 

uregulowań prawnych. Ponadto Sekretarz Komisji i inni jej przedstawiciele uczestniczyli  

w organizowanych przez KRASP konferencjach, poświęconych zagadnieniom jakości 

kształcenia. W dniach 17-18 marca Przewodniczący Komisji wziął udział w seminarium 

organizowanym przez KRASP na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświęconym modelowi 

kariery akademickiej. 

Współpraca ta, podobnie jak z Radą Główną, układała się bardzo harmonijnie. 
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Komisja kontynuując współpracę ze środowiskowymi komisjami akredytacyjnymi 

zorganizowała w dniach 6–7 listopada kolejną konferencję Forum Jakości poświęconą 

zagadnieniu budowania wewnętrznych systemów oceny jakości. Program konferencji powstał 

we współpracy z Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną oraz Komisją Akredytacyjną 

KRASP. W konferencji wzięli równieŜ udział przedstawiciele Rady Głównej, resortów 

nadzorujących szkolnictwo wyŜsze, a takŜe promotorzy bolońscy. Ustalono, iŜ zostaną 

podjęte prace nad przygotowaniem wspólnej publikacji pt.: Zapewnienie jakości kształcenia  

w szkołach wyŜszych.  

 

 


