I. 1 Procedura oceny programowej

PKA

Biuro PKA
Sekretarze Zespołów obszarowych, w porozumieniu z właściwymi
przewodniczącymi Zespołów, przygotowują listę kierunków
wyznaczonych do oceny programowej w danym roku akademickim,
uwzględniając dane dotyczące przeprowadzonych dotychczas
ocen programowych i instytucjonalnych, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do procedury.

Właściwe merytorycznie Zespoły obszarowe akceptują
proponowaną listę kierunków studiów wyznaczonych do oceny
programowej w danym roku akademickim oraz przygotowują
projekty załączników do uchwały Prezydium PKA w tej sprawie,
wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do procedury.
Prezydium PKA podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia listy
kierunków studiów podlegających ocenie programowej
w danym roku akademickim.
Sekretarze Zespołów obszarowych wprowadzają informację
o wyznaczonych kierunkach studiów do bazy ocen PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu
z Przewodniczącym tego Zespołu, przygotowuje pismo informujące
rektora uczelni o rozpoczęciu procedury oceny oraz o konieczności
przygotowania raportu samooceny w terminie 6 tygodni od dnia
otrzymania zawiadomienia o ocenie.
Sekretarz PKA podpisuje pismo powiadamiające rektora uczelni
o rozpoczęciu procedury oceny programowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu
z Przewodniczącym tego Zespołu, po sprawdzeniu czy osoby
proponowane do składu zespołu oceniającego posiadają
odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
nadane przez administratora danych osobowych Komisji,
przygotowuje notatkę zawierającą proponowany skład zespołu
oceniającego wraz z określeniem zadań, jakie będą wykonywali
poszczególni członkowie zespołu oraz czasu ich wykonywania.
Sekretarz PKA, po dokonaniu oceny przedstawionej propozycji,
w tym stwierdzeniu, że nie zachodzi konflikt interesów, wyznacza
zespół oceniający w składzie od dwóch do siedmiu osób.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących proponowanego składu
zespołu oceniającego Sekretarz PKA uzgadnia z przewodniczącym
Zespołu obszarowego inną/inne kandydaturę/kandydatury.

Kopia zaakceptowanej przez Sekretarza PKA notatki przekazywana
jest do pracowników Biura PKA odpowiedzialnych za prowadzenie
strony internetowej oraz za ankietyzację.
Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie
po otrzymaniu zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła
sekretarzowi właściwego Zespołu obszarowego indywidualny kod
dostępu. Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez
uczelnię raport samooceny do członków zespołu oceniającego,
następnie ekspert ds. postepowania oceniającego opracowuje
i przekazuje do członków zespołu oceniającego wstępny raport
dotyczący oceny programowej, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do procedury.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje do podpisu Dyrektora
Biura pismo informujące rektora uczelni o terminie planowanej
wizytacji oraz jej ramowym planie przeprowadzenia z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem, mając na uwadze, że wizytacja
powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż
8 tygodni od dnia otrzymania raportu samooceny.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje wizytację od strony
organizacyjnej, wprowadza odpowiednie dane do bazy ocen
i jest odpowiedzialny za ich bieżącą aktualizację.
Sekretarz PKA podpisuje upoważnienia dla członków zespołu
oceniającego do przeprowadzenia wizytacji.
Zespół oceniający przeprowadza wizytację i w terminie 6 tygodni
od jej rozpoczęcia przygotowuje raport końcowy.
Sekretarz PKA po zweryfikowaniu jakości i kompletności raportu
zespołu oceniającego podpisuje pismo przekazujące raport do
uczelni wraz z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nim
uwag w terminie 3 tygodni od daty jego otrzymania.
Sekretarz Zespołu obszarowego dołącza do wymienionego wyżej
pisma zabezpieczone przed niepowołanym dostępem dane
umożliwiające wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej pracy
zespołu oceniającego oraz Biura PKA.
Po otrzymaniu odpowiedzi uczelni sekretarz Zespołu obszarowego
przekazuje ją przewodniczącemu zespołu oceniającego, który
w uzgodnieniu z członkami tego Zespołu, może włączyć do raportu
dodatkowe informacje oraz skorygować dotychczasowe oceny
poszczególnych kryteriów, a także przygotowuje projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.

Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje raport zespołu
oceniającego wraz z uwagami uczelni oraz projekt uchwały
na posiedzenie tego Zespołu. Stanowisko Zespołu wraz
z uzasadnieniem powinno być przedstawione na posiedzeniu
Prezydium PKA nie później niż w terminie 6 tygodni
od daty otrzymania odpowiedzi uczelni oraz 3 tygodni
od daty rozpatrzenia sprawy przez Zespół.
Przewodniczący zespołu oceniającego lub przewodniczący Zespołu
obszarowego referuje sprawę na posiedzeniu tego Zespołu, który
na tej podstawie oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją
oceny przygotowuje projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Zespołu obszarowego poddaje pod głosowanie
propozycję oceny. Zespół przyjmuje stanowisko w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu
obszarowego weryfikuje zgodność projektu uchwały
z dokumentacją oceny oraz stanowiskiem Zespołu.
Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekty
uchwał w terminie co najmniej 6 dni przed datą posiedzenia
Prezydium PKA, w celu zweryfikowania ich jakości
i poprawności formalno-prawnej.
Przewodniczący Zespołu obszarowego lub w szczególnie
uzasadnionych przypadkach upoważniona przez niego osoba,
przedstawia sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem na posiedzeniu Prezydium PKA.
Przewodniczący PKA poddaje pod głosowanie propozycję oceny
sformułowaną przez Zespół obszarowy. Prezydium PKA podejmuje
uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego dokonuje ostatecznej
redakcji uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium
PKA w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty posiedzenia
Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego ostateczną wersję uchwały
przekazuje Kierownictwu Biura, które przedkłada
Przewodniczącemu PKA uchwałę Prezydium PKA do podpisu.

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje uchwałę Prezydium PKA
uczelni, ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego oraz
ministrowi nadzorującemu daną uczelnię w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia sprawy przez Prezydium PKA. Pismo przekazujące
uchwałę jest parafowane przez I Zastępcę Dyrektora, a następnie
podpisywane przez Dyrektora Biura.
Po uprawomocnieniu się uchwały sekretarz Zespołu obszarowego
aktualizuje dane wprowadzone do bazy ocen PKA, a także
zamieszcza uchwałę i raport w bazie ocen.

Załącznik nr 1
do procedury oceny programowej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zespół nauk ………………….

Uwagi
w tym

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa

studenci1

absolwenci2

minimum
kadrowe3

oceny
instytucjonalne
tak4

nie

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po ocenie warunkowej

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu do których
Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny

Uwagi
w tym

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena instytucjonalna
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Kierunki
prowadzone

Kierunki
ocenione

Data upływu
oceny

studenci1

absolwenci2

1

Należy podać liczbę studentów na poszczególnych latach studiów.
Należy podać liczbę absolwentów w ostatnich dwóch latach.
3
Należy podać informację o niespełnieniu wymagań dotyczących minimum kadrowego.
4
Należy podać datę obowiązywania oceny.
2

Uwaga
Dane, o których mowa w indeksach nr 1-3 należy opracować na podstawie informacji zamieszczonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce
i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

minimum
kadrowe3

Załącznik nr 2
do procedury oceny programowej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zespół nauk humanistycznych
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół nauk ścisłych
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół nauk technicznych
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy

lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Zespół sztuki
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po raz pierwszy
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej
po ocenie warunkowej
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej, w odniesieniu
do których Polska Komisja Akredytacyjna zawiesiła dokonanie oceny
Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej w związku
z upływem okresu, na jaki była wydana ocena instytucjonalna

Załącznik nr 3
do procedury oceny programowej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunki, jednostki i uczelnie, w odniesieniu do których
Polska Komisja Akredytacyjna odstąpi od dokonania oceny programowej
lp.

Kierunek

Uczelnia

Jednostka

Miasto

Zespół nauk humanistycznych

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych

Zespół nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych

Zespół nauk ścisłych

Zespół nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Zespół nauk technicznych

Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Zespół sztuki

Załącznik nr 4
do procedury oceny programowej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wstępny raport
dotyczący oceny programowej na kierunku……………….
prowadzonym na/w…………………….
na poziomie studiów……………………….stopnia ………… o profilu …1
I.

Prezentacja jednostki.
(zweryfikowane i uaktualnione dane, o których mowa w cz. I pkt.1)

II.

Uwagi i opinie dotyczące poszczególnych kryteriów.
(dostępność, kompletność i aktualność danych, ewentualne
rozbieżności danych i informacji zawartych w różnych źródłach/
/dokumentach)

III.

Informacje o dotychczasowych ocenach dokonanych przez PKA
w jednostce prowadzącej dany kierunek studiów ze szczególnym
uwzględnieniem ocenianego kierunku.
(wykaz zaleceń wskazanych w raporcie i uchwale Prezydium
odnoszących się do ostatecznej oceny na tym kierunku studiów)

Kierunki
i poziomy
studiów/profile2

IV.

Rok
akademicki
oceny

Ocena,
okres jej
obowiązywania

Zalecenia3

Uwagi

Informacja na temat danej akredytacji międzynarodowej
posiadanej przez jednostkę oraz instytucji akredytującej
- w przypadku, gdy w raporcie samooceny znajduje się informacja
o posiadaniu takiej/takich akredytacji.

1 jeżeli odpowiednio - dane, uwagi, informacje lub zalecenia dotyczą tylko jednego z prowadzonych poziomów lub
2
3

profili kształcenia należy to wyraźnie zaznaczyć;
nie dotyczy ocen dokonanych przed wyodrębnienia profili kształcenia;
dotyczy wyłącznie ocenianego kierunku. Należy wymienić zalecenia sformułowane w raporcie powizytacyjnym
w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oraz zaznaczyć pogrubioną czcionką zalecenia wskazane w
uzasadnieniu oceny zawartym w uchwale Prezydium kończącej postepowanie;

I.2. Procedura oceny programowej na wniosek uczelni

PKA

Biuro PKA
Pracownik Biura odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji
rejestruje wniosek w elektronicznej bazie danych PKA niezwłocznie
po jego otrzymaniu. Wniosek po zadekretowaniu przez Dyrektora Biura
zostaje przekazany do właściwego Zespołu obszarowego.

Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje informację o dokonanych
dotychczas w jednostce ocenach programowych i instytucjonalnych.

Zespół obszarowy przygotowuje projekt uchwały Prezydium PKA
w sprawie wyznaczenia danego kierunku studiów do oceny programowej.
Prezydium PKA, kierując się stanowiskiem Zespołu obszarowego
podejmuje uchwałę w sprawie dokonania wnioskowanej oceny.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje uchwałę Prezydium PKA
wnioskującej uczelni.
W przypadku uwzględnienia wniosku uczelni Sekretarz Zespołu
obszarowego wprowadza do bazy ocen PKA informację o wyznaczeniu
kierunku studiów do oceny.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym tego
Zespołu, przygotowuje pismo informujące rektora uczelni o rozpoczęciu
procedury oceny oraz o konieczności przygotowania raportu samooceny
w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
Sekretarz PKA podpisuje pismo powiadamiające rektora uczelni
o rozpoczęciu procedury oceny programowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym
tego Zespołu, po sprawdzeniu czy osoby proponowane do składu zespołu
oceniającego posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych nadane przez administratora danych osobowych
Komisji, przygotowuje notatkę zawierającą proponowany skład zespołu
oceniającego wraz z określeniem zadań, jakie będą wykonywali
poszczególni członkowie zespołu oraz czasu ich wykonywania.

Sekretarz PKA, po dokonaniu oceny przedstawionej propozycji,
w tym stwierdzeniu, że nie zachodzi konflikt interesów, wyznacza
zespół oceniający w składzie od dwóch do siedmiu osób.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących proponowanego składu zespołu
oceniającego Sekretarz PKA uzgadnia z przewodniczącym Zespołu
obszarowego inną/inne kandydaturę/kandydatury.
Kopia zaakceptowanej przez Sekretarza PKA notatki przekazywana jest
do pracowników Biura PKA odpowiedzialnych za prowadzenie strony
internetowej oraz za ankietyzację.
Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po otrzymaniu
zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła sekretarzowi
właściwego Zespołu obszarowego indywidualny kod dostępu.
Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez uczelnię
raport samooceny do członków zespołu oceniającego, następnie ekspert
ds. postepowania oceniającego opracowuje i przekazuje do członków
zespołu oceniającego wstępny raport dotyczący oceny programowej,
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do procedury oceny programowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje do podpisu Dyrektora Biura
pismo informujące rektora uczelni o terminie planowanej wizytacji oraz jej
ramowym planie przeprowadzenia z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, mając na uwadze, że wizytacja powinna zostać
przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia
otrzymania raportu samooceny.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje wizytację od strony
organizacyjnej, wprowadza odpowiednie dane do bazy ocen
i jest odpowiedzialny za ich bieżącą aktualizację.
Sekretarz PKA podpisuje upoważnienia dla członków zespołu
oceniającego do przeprowadzenia wizytacji.
Zespół oceniający przeprowadza wizytację i w terminie 6 tygodni od jej
rozpoczęcia przygotowuje raport końcowy.
Sekretarz PKA po zweryfikowaniu jakości i kompletności raportu zespołu
oceniającego podpisuje pismo przekazujące raport do uczelni wraz
z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nim uwag w terminie
3 tygodni od daty jego otrzymania
Sekretarz Zespołu obszarowego dołącza do wymienionego wyżej pisma
zabezpieczone przed niepowołanym dostępem dane umożliwiające
wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej pracy zespołu
oceniającego oraz Biura PKA.

Po otrzymaniu odpowiedzi uczelni sekretarz Zespołu obszarowego
przekazuje ją przewodniczącemu zespołu oceniającego, który
w uzgodnieniu z członkami tego Zespołu, może włączyć do raportu
dodatkowe informacje oraz skorygować dotychczasowe oceny
poszczególnych kryteriów, a także przygotowuje projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje raport zespołu
oceniającego wraz z uwagami uczelni oraz projekt uchwały
na posiedzenie tego Zespołu. Stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem
powinno być przedstawione na posiedzeniu Prezydium PKA nie później niż
w terminie 6 tygodni od daty otrzymania odpowiedzi uczelni oraz
3tygodni od daty rozpatrzenia sprawy przez Zespół.
Przewodniczący zespołu oceniającego lub przewodniczący Zespołu
obszarowego referuje sprawę na posiedzeniu tego Zespołu, który
na tej podstawie oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją oceny
przygotowuje projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Zespołu obszarowego poddaje pod głosowanie
propozycję oceny. Zespół przyjmuje stanowisko w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu
obszarowego weryfikuje zgodność projektu uchwały z dokumentacją
oceny oraz stanowiskiem Zespołu.
Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekty uchwał
w terminie co najmniej 6 dni przed datą posiedzenia Prezydium PKA,
w celu zweryfikowania ich jakości i poprawności formalno-prawnej.
Przewodniczący Zespołu obszarowego lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach upoważniona przez niego osoba, przedstawia
sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem na posiedzeniu Prezydium PKA.
Przewodniczący PKA poddaje pod głosowanie propozycję oceny
sformułowaną przez Zespół obszarowy. Prezydium PKA podejmuje
uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego dokonuje ostatecznej redakcji
uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium PKA
w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty posiedzenia
Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego ostateczną wersję uchwały przekazuje
Kierownictwu Biura, które przedkłada Przewodniczącemu PKA uchwałę
Prezydium PKA do podpisu.

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje uchwałę Prezydium PKA
uczelni, ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego oraz ministrowi
nadzorującemu daną uczelnię w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
sprawy przez Prezydium PKA. Pismo przekazujące uchwałę jest
parafowane przez I Zastępcę Dyrektora, a następnie podpisywane przez
Dyrektora Biura.
Po uprawomocnieniu się uchwały sekretarz Zespołu obszarowego
aktualizuje dane wprowadzone do bazy ocen PKA, a także zamieszcza
uchwałę i raport w bazie ocen.

I.3. Procedura oceny programowej na wniosek Ministra

PKA

Biuro PKA
Pracownik Biura odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji rejestruje
wniosek w elektronicznej bazie danych PKA niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Wniosek po zadekretowaniu przez Dyrektora Biura zostaje przekazany
do właściwego Zespołu obszarowego.
Sekretarz Zespołu obszarowego wprowadza do bazy ocen PKA informację
o wyznaczeniu kierunku studiów do oceny.
Sekretarz Zespołu obszarowego w uzgodnieniu z jego Przewodniczącym
niezwłocznie przygotowuje pismo powiadamiające rektora o dacie wizytacji
oraz o konieczności przedstawienia raportu samooceny w terminie 4 tygodni
od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.

Sekretarz PKA podpisuje pismo powiadamiające rektora uczelni o rozpoczęciu
procedury oceny programowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym tego
Zespołu, po sprawdzeniu czy osoby proponowane do składu zespołu
oceniającego posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych nadane przez administratora danych osobowych Komisji,
przygotowuje notatkę zawierającą proponowany skład zespołu oceniającego
wraz z określeniem zadań, jakie będą wykonywali poszczególni członkowie
zespołu oraz czasu ich wykonywania.
Sekretarz PKA, po dokonaniu oceny przedstawionej propozycji,
w tym stwierdzeniu, że nie zachodzi konflikt interesów, wyznacza zespół
oceniający w składzie od dwóch do siedmiu osób. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących proponowanego składu zespołu oceniającego Sekretarz PKA
uzgadnia z przewodniczącym Zespołu obszarowego inną/inne
kandydaturę/kandydatury.
Kopia zaakceptowanej przez Sekretarza PKA notatki przekazywana jest
do pracowników Biura PKA odpowiedzialnych za prowadzenie strony
internetowej oraz za ankietyzację.
Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po otrzymaniu
zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła sekretarzowi właściwego
Zespołu obszarowego indywidualny kod dostępu. Ankiety obejmują
jeden rok kalendarzowy.

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez uczelnię raport
samooceny do członków zespołu oceniającego, następnie ekspert ds.
postepowania oceniającego opracowuje i przekazuje do członków zespołu
oceniającego wstępny raport dotyczący oceny programowej, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do procedury oceny programowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje wizytację od strony
organizacyjnej, wprowadza odpowiednie dane do bazy ocen
i jest odpowiedzialny za ich bieżącą aktualizację.
Sekretarz PKA podpisuje upoważnienia dla członków zespołu oceniającego
do przeprowadzenia wizytacji.
Zespół oceniający przeprowadza wizytację w terminie nie dłuższym niż
3 tygodnie od dnia otrzymania raportu samooceny przez Komisję
i po jej zakończeniu niezwłocznie przygotowuje raport końcowy.
Sekretarz PKA po zweryfikowaniu jakości i kompletności raportu zespołu
oceniającego podpisuje pismo przekazujące raport do uczelni wraz z prośbą
o ustosunkowanie się do zawartych w nim uwag w terminie 3 tygodni
od daty jego otrzymania.
Sekretarz Zespołu obszarowego dołącza do wymienionego wyżej pisma
zabezpieczone przed niepowołanym dostępem dane umożliwiające
wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej pracy zespołu oceniającego
oraz Biura PKA.
Po otrzymaniu odpowiedzi uczelni sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje
ją przewodniczącemu zespołu oceniającego, który w uzgodnieniu z członkami
tego Zespołu, może włączyć do raportu dodatkowe informacje oraz
skorygować dotychczasowe oceny poszczególnych kryteriów, a także
przygotowuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje raport zespołu oceniającego
wraz z uwagami uczelni na posiedzenie tego Zespołu. Stanowisko Zespołu wraz
z uzasadnieniem powinno być przedstawione na posiedzeniu Prezydium PKA
nie później niż w terminie 3 tygodni od daty otrzymania odpowiedzi uczelni
oraz 2 tygodni od daty rozpatrzenia sprawy przez Zespół.
Przewodniczący zespołu oceniającego lub przewodniczący Zespołu
obszarowego referuje sprawę na posiedzeniu tego Zespołu, który
na tej podstawie oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją oceny
przygotowuje projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący
Zespołu obszarowego poddaje pod głosowanie propozycję oceny. Zespół
przyjmuje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu obszarowego
weryfikuje zgodność projektu uchwały z dokumentacją
oceny oraz stanowiskiem Zespołu.

Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekty uchwał
w terminie co najmniej 6 dni przed datą posiedzenia Prezydium PKA, w celu
zweryfikowania ich jakości i poprawności formalno-prawnej.
Przewodniczący Zespołu obszarowego lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach upoważniona przez niego osoba, przedstawia sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
na posiedzeniu Prezydium PKA.
Przewodniczący PKA poddaje pod głosowanie propozycję oceny
sformułowaną przez Zespół obszarowy. Prezydium PKA podejmuje uchwałę
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego dokonuje ostatecznej redakcji uchwał
uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium PKA w terminie
nieprzekraczającym 7 dni od daty posiedzenia Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego ostateczną wersję uchwały przekazuje
Kierownictwu Biura, które przedkłada Przewodniczącemu PKA uchwałę
Prezydium PKA do podpisu.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje uchwałę Prezydium PKA uczelni,
ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego oraz ministrowi
nadzorującemu daną uczelnię w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia
sprawy przez Prezydium PKA. Pismo przekazujące uchwałę jest parafowane
przez I Zastępcę Dyrektora, a następnie podpisywane przez Dyrektora Biura.
Po uprawomocnieniu się uchwały sekretarz Zespołu obszarowego
aktualizuje dane wprowadzone do bazy ocen PKA, a także zamieszcza
uchwałę i raport w bazie ocen.

I.4. Procedura powtórnej oceny programowej

PKA

Biuro PKA
Sekretarze Zespołów obszarowych, uwzględniając terminy
wskazane w uchwałach dotyczących warunkowych ocen
programowych w porozumieniu z właściwymi przewodniczącymi
Zespołów przygotowują listę kierunków studiów wyznaczonych
do powtórnej oceny programowej w danym roku akademickim
oraz projekty załączników do uchwały Prezydium PKA w tej sprawie,
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury
oceny programowej.

Właściwe merytorycznie Zespoły obszarowe akceptują
proponowaną listę kierunków studiów wyznaczonych
do powtórnej oceny programowej w danym roku akademickim
oraz przygotowują projekty załączników do uchwały Prezydium
PKA w tej sprawie, wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3
do procedury oceny programowej.
Prezydium PKA podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia listy
kierunków studiów wyznaczonych do powtórnej oceny
programowej w danym roku akademickim.
Sekretarze Zespołów obszarowych wprowadzają informację
o kierunkach studiów wyznaczonych do powtórnej oceny
programowej do bazy ocen PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu
z Przewodniczącym tego Zespołu, przygotowuje pismo informujące
rektora uczelni o rozpoczęciu procedury powtórnej oceny
programowej oraz o konieczności przygotowania raportu na temat
działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej w terminie
6 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie.
Sekretarz PKA podpisuje pismo powiadamiające rektora uczelni
o rozpoczęciu procedury powtórnej oceny programowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu
z Przewodniczącym tego Zespołu, po sprawdzeniu czy osoby
proponowane do składu zespołu oceniającego posiadają
odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
nadane przez administratora danych osobowych Komisji,
przygotowuje notatkę zawierającą proponowany skład zespołu
oceniającego wraz z określeniem zadań, jakie będą wykonywali
poszczególni członkowie zespołu oraz czasu ich wykonywania.

Sekretarz PKA, po dokonaniu oceny przedstawionej propozycji,
w tym stwierdzeniu, że nie zachodzi konflikt interesów, wyznacza
zespół oceniający w składzie co najmniej dwóch osób.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących proponowanego składu
zespołu oceniającego Sekretarz PKA uzgadnia z przewodniczącym
Zespołu obszarowego inną/inne kandydaturę/kandydatury.
Kopia zaakceptowanej przez Sekretarza PKA notatki przekazywana
jest do pracowników Biura PKA odpowiedzialnych za prowadzenie
strony internetowej oraz za ankietyzację.
Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie
po otrzymaniu zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła
sekretarzowi właściwego Zespołu obszarowego indywidualny kod
dostępu. Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez
uczelnię raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie
warunkowej do członków zespołu oceniającego wraz
z dokumentacją poprzedniej oceny.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje do podpisu Dyrektora
Biura pismo informujące rektora uczelni o terminie planowanej
wizytacji oraz jej ramowym planie przeprowadzenia z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem, mając na uwadze, że wizytacja
powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż
8 tygodni od dnia otrzymania raportu na temat działań
naprawczych podjętych po ocenie warunkowej.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje wizytację od strony
organizacyjnej, wprowadza odpowiednie dane do bazy ocen
i jest odpowiedzialny za ich bieżącą aktualizację.
Sekretarz PKA podpisuje upoważnienia dla członków zespołu
oceniającego do przeprowadzenia wizytacji.
Zespół oceniający przeprowadza wizytację i w terminie 6 tygodni
od jej rozpoczęcia przygotowuje raport końcowy.
Przewodniczący zespołu oceniającego lub Przewodniczący Zespołu
obszarowego referuje sprawę na posiedzeniu tego Zespołu, który na
tej podstawie oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją oceny
przygotowuje projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Zespołu obszarowego poddaje pod głosowanie
propozycję oceny. Zespół przyjmuje stanowisko w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu
obszarowego weryfikuje zgodność projektu uchwały
z dokumentacją oceny oraz stanowiskiem Zespołu.

Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekty
uchwał w terminie co najmniej 6 dni przed datą posiedzenia
Prezydium PKA, w celu zweryfikowania ich jakości
i poprawności formalno-prawnej.
Przewodniczący Zespołu obszarowego lub w szczególnie
uzasadnionych przypadkach upoważniona przez niego osoba,
przedstawia sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem na posiedzeniu Prezydium PKA.
Przewodniczący PKA poddaje pod głosowanie propozycję oceny
sformułowaną przez Zespół obszarowy. Prezydium PKA podejmuje
uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego dokonuje ostatecznej
redakcji uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium
PKA w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty posiedzenia
Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego ostateczną wersję uchwały
przekazuje Kierownictwu Biura, które przedkłada
Przewodniczącemu PKA uchwałę Prezydium PKA do podpisu.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje uchwałę Prezydium PKA
uczelni, ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego oraz
ministrowi nadzorującemu daną uczelnię w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia sprawy przez Prezydium PKA. Pismo przekazujące
uchwałę jest parafowane przez I Zastępcę Dyrektora, a następnie
podpisywane przez Dyrektora Biura.
Po uprawomocnieniu się uchwały sekretarz Zespołu obszarowego
aktualizuje dane wprowadzone do bazy ocen PKA, a także
zamieszcza uchwałę i raport w bazie ocen.

I.5. Procedura głosowania elektronicznego

PKA

Biuro PKA

Przeprowadzenie głosowania elektronicznego w sprawach
rozpatrywanych przez:
- Prezydium PKA oraz PKA - może zarządzić Przewodniczący Komisji;
- Zespół - może zarządzić Przewodniczący PKA lub przewodniczący
właściwego Zespołu.
Odpowiednio: pracownik ds. obsługi organów Komisji bądź sekretarz
właściwego Zespołu przekazują pracownikowi odpowiedzialnemu za
przygotowanie głosowania:
- listę spraw wraz z adresami poczty elektronicznej osób uprawnionych do
głosowania i datą rozpoczęcia oraz zakończenia głosowania,
- dokumenty niezbędne do rozpatrzenia spraw głosowanych w formie
elektronicznej (projekty uchwał, recenzje bądź raporty z wizytacji,
stanowiska, itp.).
Dostęp do dokumentacji może zostać zapewniony w inny sposób (w
szczególności poprzez przesłanie pocztą elektroniczną, wskazanie bazy
danych, lub zapewnienie dostępu do wersji papierowej).
Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie głosowania w formie
elektronicznej wprowadza do systemu listę spraw objętych procedurą wraz z
dokumentacją przekazaną przez osoby, o których mowa powyżej, zapewnia
odpowiednie zabezpieczenie głosowania poprzez system jednorazowych
haseł dostępu, informuje osoby uprawnione o możliwości oddania głosu oraz
przesyła odpowiednie dane dostępowe.
Osoby uprawnione oddają głosy w terminie przewidzianym przez
Przewodniczącego PKA lub przewodniczących Zespołów.
Pracownik odpowiedzialny za przygotowania głosowania w formie
elektronicznej sporządza protokół zawierający wyniki głosowania, który
przekazuje pracownikom Biura PKA właściwym ze względu na zakres spraw
objętych procedurą głosowania nie później niż w terminie 4 dni od daty
jego zakończenia.
Pracownicy Biura Komisji odpowiedzialni są za przekazanie wyników
głosowania członkom Prezydium PKA i / lub właściwych Zespołów oraz
kierownictwu Biura PKA.

II.1. Procedura opiniowania wniosków

PKA

Biuro PKA
Pracownik Biura PKA odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji
rejestruje wniosek w elektronicznej bazie danych PKA niezwłocznie po jego
otrzymaniu. Wniosek po zadekretowaniu przez Dyrektora Biura zostaje
przekazany do właściwego Zespołu obszarowego. Sekretarz tego Zespołu jest
odpowiedzialny za bieżącą aktualizację danych.

W przypadku, gdy program studiów przyporządkowany jest do więcej niż
jednego obszaru kształcenia postępowanie opiniodawcze koordynuje
Zespół, zwany dalej Zespołem koordynującym, w kompetencjach którego
pozostają efekty kształcenia o największym procentowym udziale
punktów ECTS w łącznej liczbie tych punktów. Pozostałe Zespoły biorą
udział w postępowaniu opiniodawczym, jeżeli udział punktów ECTS
przyporządkowanych do efektów kształcenia odnoszących się do obszaru
pozostającego w kompetencjach danego Zespołu przekracza 30%.
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego, w porozumieniu
z Przewodniczącym tego Zespołu, po sprawdzeniu czy osoby mające
realizować ten wniosek, posiadają odpowiednie upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych nadane przez administratora danych
osobowych, w terminie 7 dni od daty zarejestrowania wniosku przygotowuje
dla Sekretarza PKA notatkę wskazującą proponowanego przez
Przewodniczącego Zespołu recenzenta/recenzentów danej sprawy.
Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza
recenzenta/recenzentów wniosku. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
proponowanego recenzenta/recenzentów Sekretarz PKA uzgadnia
z przewodniczącym Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego
inną/inne kandydaturę/kandydatury.
Przewodniczący PKA lub Sekretarz PKA, z własnej inicjatywy lub na
wniosek Przewodniczącego Zespołu obszarowego/Zespołu
koordynującego, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu wizytacji,
określając jej termin i ramowy plan oraz skład zespołu wizytującego.
Jeżeli wyrażenie opinii przez PKA wymaga przeprowadzenia wizytacji,
sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego przygotowuje
ją od strony organizacyjnej, mając na uwadze, że powinna zostać
przeprowadzona nie później niż w terminie 4 tygodni od daty wyznaczenia
składu zespołu wizytującego.
Jeżeli wyrażenie opinii przez PKA wymaga przeprowadzenia wizytacji
Sekretarz PKA podpisuje upoważnienia dla członków zespołu oceniającego
do jej przeprowadzenia.

Jeżeli wyrażenie opinii przez PKA wymaga przeprowadzenia wizytacji
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego przekazuje kopię
zaakceptowanej przez Sekretarza PKA notatki dotyczącej składu zespołu
wizytującego do pracowników Biura odpowiedzialnych za prowadzenie
strony internetowej oraz za przygotowanie ankiet.
Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po otrzymaniu
zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła sekretarzowi
właściwego Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego dane dostępowe
przypisane do wizytacji. Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego w terminie 7 dni
przekazuje recenzentowi/recenzentom/członkom zespołu wizytującego
dokumentację wniosku.
Jeżeli wyrażenie opinii przez PKA wymaga przeprowadzenia wizytacji
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego przygotowuje
do podpisu Dyrektora Biura pismo informujące rektora uczelni o dacie
planowanej wizytacji oraz jej ramowym planie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego dołącza
do wymienionego wyżej pisma do uczelni, zabezpieczone przed
niepowołanym dostępem, dane umożliwiające wypełnienie elektronicznej
ankiety dotyczącej pracy zespołu wizytującego.
Opinia dotycząca wniosku powinna zostać sporządzona w terminie
3 tygodni od daty otrzymania dokumentacji, a raport z wizytacji w terminie 3 tygodni od daty jej rozpoczęcia.
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego
przygotowuje na posiedzenie tego Zespołu pełną dokumentację
wniosku, opinię recenzenta/recenzentów lub raport z wizytacji
mając na uwadze, że uchwała powinna zostać podjęta przez
Prezydium PKA w terminie 3 miesięcy od daty rejestracji wniosku.
Recenzent lub Przewodniczący Zespołu obszarowego referuje sprawę
na posiedzeniu tego Zespołu, który na tej podstawie oraz po zapoznaniu
się z pełną dokumentacją wniosku przygotowuje projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem. Przewodniczący Zespołu obszarowego poddaje pod
głosowanie propozycję stanowiska. Zespół przyjmuje stanowisko
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków.

W przypadku wniosków pozostających w kompetencjach kilku Zespołów
sprawa referowana jest na posiedzeniu Zespołu koordynującego,
w którym mogą brać udział z głosem stanowiącym przedstawiciele
Zespołów uczestniczących w postępowaniu opiniodawczym. Projekt
uchwały przygotowuje recenzent lub Przewodniczący Zespołu
koordynującego. Przewodniczący Zespołu koordynującego poddaje
pod głosowanie propozycję stanowiska. Zespół przyjmuje stanowisko
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej
połowy liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu
obszarowego/Zespołu koordynującego weryfikuje zgodność projektu
uchwały z dokumentacją wniosku oraz stanowiskiem Zespołu.
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego sporządza
sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w
repozytorium projekty uchwał w terminie co najmniej 6 dni przed
datą posiedzenia Prezydium PKA, w celu zweryfikowania ich jakości
i poprawności formalno-prawnej.
Przewodniczący Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego
przedstawia sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz propozycję
uchwały wraz z uzasadnieniem na posiedzeniu Prezydium PKA nie
później niż w terminie 3 tygodni od daty rozpatrzenia sprawy przez
Zespół. Prezydium PKA podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego
dokonuje ostatecznej redakcji uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone
przez Prezydium PKA w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty
posiedzenia Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego ostateczną
wersję uchwały przekazuje Kierownictwu Biura, które przedkłada
Przewodniczącemu Komisji uchwałę Prezydium PKA do podpisu.
Sekretarz Zespołu obszarowego/Zespołu koordynującego przekazuje
uchwałę Prezydium PKA uczelni, ministrowi właściwemu ds.
szkolnictwa wyższego oraz ministrowi nadzorującemu daną uczelnię
w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia sprawy przez Prezydium PKA.
Pismo przekazujące uchwałę jest parafowane przez I Zastępcę
Dyrektora, a następnie podpisywane przez Dyrektora Biura.
Po uprawomocnieniu się uchwały sekretarz Zespołu
obszarowego/Zespołu koordynującego aktualizuje dane
wprowadzone do bazy wniosków PKA.

II.2. Procedura rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy przez Zespół odwoławczy

PKA

Biuro PKA
Pracownik Biura PKA odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji
rejestruje wniosek w elektronicznej bazie danych PKA niezwłocznie po
jego otrzymaniu. Wniosek po zadekretowaniu przez Dyrektora Biura
zostaje przekazany do sekretarza Zespołu odwoławczego.
Sekretarze zespołów obszarowych, na wniosek Sekretarza Zespołu
odwoławczego, w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania wniosku
przekazują dokumentację niezbędną do dalszego procedowania sprawy
(w przypadku opiniowania wniosków dotyczących nadania lub
przywrócenia uprawnień – dokumentację tych wniosków, recenzje
i uchwały, natomiast w przypadku ocen – raporty samooceny, raporty
powizytacyjne, odpowiedzi na raport i uchwały).
Sekretarz Zespołu odwoławczego w terminie 7 dni od daty
zarejestrowania wniosku, po sprawdzeniu czy osoby mające realizować
ten wniosek, posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania
danych, przygotowuje dla Sekretarza PKA notatkę wskazującą
proponowanego przez Przewodniczącego Zespołu odwoławczego
recenzenta/recenzentów danej sprawy.

Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza
recenzenta/recenzentów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
który/którzy w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia otrzymania
wniosku sporządzają opinię. W opiniowaniu wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy nie mogą brać udziału eksperci Komisji, którzy
uczestniczyli w opiniowaniu sprawy przez zespół obszarowy lub
postępowaniu oceniającym. W przypadku niezaakceptowania
przedstawionego recenzenta/recenzentów Sekretarz PKA uzgadnia
z Przewodniczącym Zespołu odwoławczego inną/inne
kandydaturę/kandydatury.
Zespół odwoławczy na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji
oraz opinii recenzenta/recenzentów przygotowuje projekt uchwały wraz
z niezbędnym uzasadnieniem w terminie 2 tygodni od daty sporządzenia
opinii. Uchwała powinna zostać podjęta przez Prezydium PKA w terminie
nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty zarejestrowania wniosku.
Sekretarz Zespołu odwoławczego sporządza sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekty uchwal
przygotowane przez ten Zespół nie później niż 6 dni przed datą
posiedzenia Prezydium PKA, w celu zweryfikowania ich jakości
i poprawności formalno-prawnej.

Przewodniczący Zespołu odwoławczego referuje sprawę i uczestniczy
z prawem głosu w posiedzeniach Prezydium PKA, na których
podejmowane są uchwały w sprawach wniosków o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Prezydium PKA podejmuje uchwałę w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków.
Przewodniczący Zespołu odwoławczego dokonuje ostatecznej redakcji
uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium PKA w terminie
7 dni od daty posiedzenia Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu odwoławczego ostateczną wersję uchwały przekazuje
Kierownictwu Biura, które przedkłada Przewodniczącemu PKA uchwałę
Prezydium PKA do podpisu.
Sekretarz Zespołu odwoławczego przekazuje uchwałę Prezydium PKA
uczelni, ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego oraz
ministrowi nadzorującemu daną uczelnię w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia sprawy przez Prezydium. Pismo przekazujące uchwałę jest
parafowane przez I Zastępcę Dyrektora, a następnie podpisywane przez
Dyrektora Biura.
Po podpisaniu uchwały sekretarz Zespołu odwoławczego aktualizuje
dane wprowadzone do bazy ocen PKA, a także zamieszcza ją
w bazie danych.

II.3. Procedura wyrażania opinii o jakości kształcenia w jednostce
organizacyjnej uczelni ubiegającej się o nadanie uprawnień
do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora
habilitowanego

PKA

Biuro PKA
Pracownik Biura PKA odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji
rejestruje wniosek w elektronicznej bazie danych PKA niezwłocznie po jego
otrzymaniu. Wniosek po zadekretowaniu przez Dyrektora Biura zostaje
przekazany do właściwego Zespołu obszarowego.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym tego
Zespołu, w terminie 14 dni od daty zarejestrowania wniosku, po
sprawdzeniu czy recenzent posiada odpowiednie upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych, przygotowuje dla Sekretarza PKA
notatkę wskazującą proponowanego przez Przewodniczącego Zespołu
recenzenta danej sprawy oraz przygotowuje dokumentację niezbędną
do wyrażenia opinii.

Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza
recenzenta sprawy, który w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia
otrzymania wniosku sporządza opinię. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących proponowanego recenzenta Sekretarz PKA uzgadnia
z przewodniczącym Zespołu obszarowego inną kandydaturę.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje na posiedzenie Zespołu
pełną dokumentację wniosku oraz opinię recenzenta, mając na uwadze, że
uchwała w sprawie opinii o jakości kształcenia powinna zostać podjęta
przez Prezydium PKA w terminie 3 miesięcy od daty rejestracji wniosku.
Recenzent lub przewodniczący Zespołu obszarowego referuje sprawę na
posiedzeniu Zespołu, który na tej podstawie oraz po zapoznaniu się
z pełną dokumentacją przygotowuje projekt stanowiska wraz
uzasadnieniem. Przewodniczący Zespołu obszarowego poddaje pod
głosowanie propozycję stanowiska. Zespół przyjmuje stanowisko
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu obszarowego
weryfikuje zgodność projektu uchwały z dokumentacją oraz stanowiskiem
Zespołu.
Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie z posiedzenia
Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekt uchwały w terminie
co najmniej 6 dni przed datą posiedzenia Prezydium PKA, w celu
zweryfikowania jej jakości i poprawności formalno-prawnej.

Przewodniczący Zespołu obszarowego przedstawia sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz propozycję uchwały na posiedzeniu Prezydium
PKA nie później niż w terminie 3 tygodni od daty rozpatrzenia sprawy
przez Zespół. Prezydium PKA podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
składu członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego dokonuje ostatecznej redakcji
uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium PKA w terminie
nieprzekraczającym 7 dni od daty posiedzenia Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego ostateczną wersję uchwały przekazuje
Kierownictwu Biura, które przedkłada Przewodniczącemu Komisji uchwałę
Prezydium PKA do podpisu.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje uchwałę Prezydium PKA
wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia sprawy przez
Prezydium. Pismo przekazujące uchwałę jest parafowane przez I Zastępcę
Dyrektora, a następnie podpisywane przez Dyrektora Biura.
Po uprawomocnieniu się uchwały sekretarz Zespołu obszarowego
aktualizuje dane wprowadzone do bazy wniosków PKA.

II.4. Procedura opiniowania wniosków skierowanych do Komisji
przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawach innych niż
wymienione w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

PKA

Biuro PKA
Pracownik Biura PKA odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji
rejestruje wniosek niezwłocznie po jego otrzymaniu. Wniosek
po zadekretowaniu przez Dyrektora Biura zostaje przekazany do właściwego
Zespołu obszarowego.
Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym tego
Zespołu, po sprawdzeniu czy osoby mające realizować ten wniosek,
posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
nadane przez administratora danych osobowych, w terminie 7 dni od daty
zarejestrowania wniosku przygotowuje dla Sekretarza PKA notatkę
wskazującą proponowanego przez Przewodniczącego Zespołu
recenzenta/recenzentów danej sprawy.

Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza
recenzenta/recenzentów wniosku. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
proponowanego recenzenta/recenzentów Sekretarz PKA uzgadnia
z przewodniczącym Zespołu obszarowego inną/inne
kandydaturę/kandydatury.
Sekretarz Zespołu obszarowego w terminie 7 dni przekazuje
recenzentowi/recenzentom pełną dokumentację sprawy,
której dotyczy wniosek.
Opinia dotycząca wniosku powinna zostać sporządzona w terminie
3 tygodni od daty otrzymania dokumentacji.
Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje na posiedzenie tego
Zespołu pełną dokumentację wniosku oraz opinię
recenzenta/recenzentów mając na uwadze, że stanowisko
Prezydium PKA powinno zostać sformułowane w terminie 3 miesięcy
od daty rejestracji wniosku. W przypadku, gdy wniosek dotyczy
sprawy prowadzonej przez Ministra w trybie postępowania
administracyjnego, stanowisko powinno zostać sformułowane przez
Prezydium PKA, z uwzględnieniem terminów wynikających
z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Recenzent lub Przewodniczący Zespołu obszarowego referuje sprawę
na posiedzeniu tego Zespołu, który na tej podstawie oraz po zapoznaniu
się z pełną dokumentacją wniosku przygotowuje projekt stanowiska
wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Zespołu obszarowego poddaje
pod głosowanie propozycję stanowiska. Zespół przyjmuje stanowisko
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków.
Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu
obszarowego weryfikuje zgodność projektu stanowiska
z dokumentacją wniosku.
Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz zamieszcza w repozytorium projekt
stanowiska w terminie co najmniej 6 dni przed datą posiedzenia
Prezydium PKA, w celu zweryfikowania jego jakości
i poprawności formalno-prawnej.
Przewodniczący Zespołu obszarowego przedstawia sprawozdanie
z posiedzenia Zespołu oraz propozycję stanowiska wraz z uzasadnieniem
na posiedzeniu Prezydium PKA nie później niż w terminie 3 tygodni
od daty rozpatrzenia sprawy przez Zespół. Prezydium PKA formułuje
stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy składu członków.
Przewodniczący Zespołu obszarowego dokonuje ostatecznej redakcji
stanowiska uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium PKA
w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty
posiedzenia Prezydium PKA.
Sekretarz Zespołu obszarowego ostateczną wersję stanowiska
przekazuje Kierownictwu Biura, które przedkłada Przewodniczącemu
Komisji stanowisko Prezydium PKA do podpisu.
Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje stanowisko Prezydium
PKA ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego w terminie
14 dni od daty rozpatrzenia sprawy przez Prezydium PKA. Pismo
przekazujące stanowisko jest parafowane przez I Zastępcę
Dyrektora, a następnie podpisywane przez Dyrektora Biura.

III.1. Procedura odbywania podróży służbowych za granicę
przez członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej
oraz pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zastępca Dyrektora Biura opracowuje i na bieżąco aktualizuje kalendarz podróży
służbowych
za
granicę,
który
jest
przekazywany
do
akceptacji
Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
Dyrektorowi Biura.
Pracownik ds. współpracy międzynarodowej sporządza wniosek delegowania za granicę
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, w terminie co najmniej 10 dni przed
planowanym wyjazdem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może być
krótszy. Podstawę sporządzenia wniosku stanowi przekazana przez osobę ubiegającą się
o wyjazd, zwaną dalej Wyjeżdzającym, dokumentacji zawierającej jego wniosek oraz
pismo zapraszające lub informacyjne określające cel, termin, program i warunki
finansowe wyjazdu. Wniosek powinien być podpisany przez Wyjeżdżającego lub
upoważnioną przez niego osobę.
Wniosek delegowania za granicę pracownik ds. współpracy międzynarodowej
przedkłada do parafy Głównej Księgowej w celu potwierdzenia środków finansowych na
pokrycie kosztów związanych z odbyciem zagranicznej podróży służbowej, oraz do
zatwierdzenia Dyrektorowi Biura PKA.
Wyliczenia środków finansowych niezbędnych na pokrycie delegacji zagranicznej
dokonywane są przez pracownika księgowości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
(Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późniejszymi zmianami).
W przypadku pobierania dewiz na wyjazd Wyjeżdżający otrzymuje do podpisu
pokwitowanie odbioru zaliczki w walucie obcej.
Pracownik ds. współpracy międzynarodowej za pośrednictwem biura podróży, z którym
została zawarta stosowana umowa, rezerwuje bilety. Jeżeli wyjazd odbywa się do kraju,
w którym obowiązują wizy pracownik zleca temu biuru załatwienie formalności
wizowych, oraz w porozumieniu z Wyjeżdzającym dokonuje rezerwacji hotelu, a także
podejmuje inne czynności logistyczne. Wszyscy wyjeżdżający zobowiązani są do
przestrzegania zasad gospodarności przy planowaniu kosztów wyjazdu.
Rozliczenia kosztów podróży służbowej Wyjeżdzający dokonuje w walucie otrzymanej
zaliczki lub w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od zakończenia podróży. Niedotrzymanie terminu rozliczenia będzie
skutkowało obciążeniem Wyjeżdżającego kwotą pobranej zaliczki.

Do rozliczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające wydatki (nie dotyczy diet oraz
wydatków objętych ryczałtem), a przede wszystkim:
a) oryginał rachunku za hotel, bez względu na formę jego płatności (przelew,
karta kredytowa, gotówka). W razie nie przedłożenia rachunku za nocleg
pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu,
b) oryginał rachunku za opłatę konferencyjną lub inną formę potwierdzenia
wysokości tej wpłaty,
c) oryginały rachunków za bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe, promowe,
itp. wraz z wykorzystanym biletem.
Jeżeli uzyskanie dokumentu rachunku nie było możliwe, Wyjeżdzający składa pisemne
oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania,
stanowiące podstawę do podjęcia przez Dyrektora Biura decyzji w sprawie
zwrotu kosztów wyjazdu za granicę i zwrotu pobranej zaliczki.
W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku Wyjeżdżający zobowiązany jest do
pisemnego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Biura wraz z podaniem przyczyny
odwołania wyjazdu. W przypadku, gdy z odwołaniem wyjazdu wiążą się konsekwencje
finansowe (np. opłaty karne za anulowanie rezerwacji hotelu lub niemożność zwrotu
zapłaconych opłat konferencyjnych czy depozytów hotelowych lub innych) Dyrektor
Biura podejmuje decyzję we sprawie sfinansowania tych opłat przez Wyjeżdżającego lub
instytucję przejmującą te zobowiązania.
Wyjeżdzający, w terminie 14 dni od zakończenia podroży służbowej, sporządza z wyjazdu
służbowego sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
Sprawozdanie zatwierdza Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Dyrektor
Biura.
Zatwierdzone sprawozdanie wraz z materiałami konferencyjnymi przekazywane jest do
Zastępcy Dyrektora Biura lub pracownika ds. współpracy międzynarodowej.

Załącznik nr 1

WNIOSEK DELEGOWANIA ZA GRANICĘ

1. Imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
2. Wyjazd w celu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
3. Do:

Kraj:

Miejscowość:

Termin pobytu:

4. Środek lokomocji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
5. Koszt pokrywane przez Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

Bilety: TAK/NIE

Dieta dojazdowa: TAK/NIE

Diety pobytowe: TAK/NIE

Polisa ubezpieczeniowa: TAK/NIE

Dieta hotelowa: TAK/NIE

Kieszonkowe: TAK/NIE

Opłata konferencyjna: TAK/NIE
Wiza: TAK/NIE

6. W przypadku refundacji – nazwa, adres instytucji, nr konta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

Podpis wnioskodawcy

…………………………………

Środki zostały uwzględnione w planie finansowym Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej na
rok………..

Główny Księgowy

……………………………

Zatwierdza Dyrektor
Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

…………………………………………………

Załącznik nr 2

Zatwierdzam

Zatwierdzam

…………………………

…………………………….

Przewodniczący PKA

Dyrektor BPKA

SPRAWOZDANIE
Z WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ZA GRANICĘ

1. Nazwisko i imię ...........................................................................................................................................................
2. Miejsce pracy, stanowisko .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. Miejsce pobytu (kraj, miejscowość, nazwa instytucji przyjmującej, tytuł konferencji )..............................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4. Termin pobytu ............................................................................................................................................................
5. Cel wyjazdu .................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. Osiągnięte rezultaty, efekty wyjazdu .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7. Wnioski ogólne, wnioski dla PKA, uwagi .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7. Załączniki (materiały konferencyjne) ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

.......................................................................
(podpis wyjeżdżającego)

III.2. Procedura obiegu pism/dokumentów/umów w sprawie zamówień publicznych
prowadzonych w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Osoba ds. zamówień publicznych przygotowuje pisma/dokumenty/umowy zgodnie z:
obowiązującym regulaminem udzielania zamówień publicznych w BPKA oraz regulaminem komisji przetargowej a także bieżącym planem
zamówień publicznych. Treść dokumentów powinna być uzgodniona z osobami merytorycznymi wskazanymi w regulaminach lub w planie
zamówień publicznych a planowane wydatki potwierdzone w księgowości.

Uzgodnienie propozycji pism/dokumentów/umów/wniosku dot. udzielenia
zamówienia którego wartość nie przekracza 30 tys. EUR.

I Zastępcy Dyrektora

Przekazanie wniosku dot. udzielenia zamówienia
którego wartość przekracza wartości 30 tys. EUR
do podpisu.

II Zastępcy Dyrektora

w następujących sprawach:
we wszystkich pozostałych sprawach
- legitymacje PKP,
- usługi medycyny pracy,
- usługi konserwacji i modernizacji
sprzętu telefonicznego,
- usługi sprzątania pomieszczeń biurowych,
- usługi wynajmu pomieszczeń biurowych,
- usługi niszczenia dokumentów.

Złożenie podpisu na wnioskach i umowach przez Główną Księgową

Przedłożenie ostatecznej dokumentacji do podpisu Dyrektorowi Biura.

III.3. Procedura obiegu umów i delegacji

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje wyznaczonemu pracownikowi Biura,
zwanemu dalej pracownikiem Biura notatkę do Sekretarza PKA dotyczącą
wyznaczenia recenzenta/recenzentów lub składu zespołu oceniającego.
Pracownik Biura, zgodnie z treścią notatki, przygotowuje dokumenty finansowe,
tj.: 2 egzemplarze umowy oraz wypełnia druk delegacji.
Pracownik Biura wprowadza do bazy umów i delegacji dane dotyczące zawartych
umów i wystawionych delegacji.
Pracownik Biura przygotowane dokumenty finansowe, wraz notatką, po
podparafowaniu przez Zastępcę Dyrektora Biura, przedkłada Dyrektorowi Biura
do podpisu.
Pracownik Biura podpisane dokumenty finansowe przekazuje właściwemu
sekretarzowi Zespołu obszarowego.
Pracownik Biura po zakończeniu realizacji umów i ich rozliczeniu przekazuje je
pracownikowi Biura sporządzającemu listy wypłat, który po podparafowaniu
przez Zastępcę Dyrektora Biura i główną księgową przedkłada je Dyrektorowi
Biura do podpisu.
Pracownik Biura po zakończonej delegacji i jej rozliczeniu oraz po
podparafowaniu przez główną księgową, przedstawią ją Dyrektorowi Biura do
podpisu.
Pracownik Biura aktualizuje dane wprowadzane do bazy umów i delegacji.

Pracownik Biura w porozumieniu z właściwym sekretarzem Zespołu
obszarowego monitoruje realizację rozliczania umów i delegacji.

III. 4 Procedura monitorowania ankiet oraz rozpatrywania
uwag, skarg i wniosków

PKA

Biuro PKA
Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację, zwany dalej
„pracownikiem”, na bieżąco monitoruje przekazywane
przez uczelnie ankiety.
W przypadku stwierdzenia, iż w ankiecie zostały sformułowane
uwagi wyrażające niezadowolenie z przebiegu postępowania
oceniającego lub odnoszące się do zachowania osób w nim
uczestniczących – pracownik niezwłocznie przekazuje ankietę
Zespołowi do spraw skarg i wniosków, w skład którego wchodzą:
Przewodniczący, Sekretarz, Wiceprzewodniczący PKA,
Przewodniczący Zespołu do spraw Etyki, Pełnomocnik
do spraw systemu zarządzania jakością, Koordynator do spraw
współpracy z pracodawcami oraz Koordynator do spraw współpracy
z ekspertami ds. studenckich. Jeżeli uwagi dotyczą pracownika
Biura – ankieta przekazywana jest także Dyrektorowi Biura.
Pracownik, w uzgodnieniu z Przewodniczącym PKA, ustala termin
posiedzenia, na którym rozpatrzone zostaną zgłoszone uwagi.
Informację o terminie posiedzenia przekazuje wszystkim członkom
Zespołu do spraw skarg i wniosków.

Zespół do spraw skarg i wniosków rozpatruje również skargi
i wnioski kierowane do Komisji przez osoby fizyczne lub instytucje
w innym trybie.
Zespół do spraw skarg i wniosków po wyjaśnieniu i ocenie, zgodnie
z przyjętym regulaminem, wszelkich okoliczności sprawy, w tym
zagadnień faktycznych i prawnych podejmuje uchwałę o sposobie
jej rozstrzygnięcia. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
Jeżeli uwaga/skarga/wniosek dotyczą pracownika Biura
w posiedzeniu Zespołu do spraw skarg i wniosków bierze także
udział – z prawem głosu - Dyrektor Biura.
Pracownik sporządza protokół z posiedzenia oraz stosowne
dokumenty, w tym projekt odpowiedzi, którą po akceptacji przez
członków Zespołu do spraw skarg i wniosków i podpisaniu przez
Przewodniczącego PKA przekazuje do uczelni lub osobie/instytucji
wnoszącej skargę/wniosek.

Jeżeli uwagi/skargi/wnioski powtarzają się Zespół do spraw
skarg i wniosków podejmuje uchwałę w sprawie
ich systemowego rozwiązania w trybie i na zasadach przyjętych
w wewnętrznych przepisach Komisji.
Jeżeli z treści uwagi/skargi/wniosku wynika, iż naruszone zostały
normy postępowania określone w Kodeksie Etyki – sprawa
kierowana jest do Zespołu do spraw Etyki. Zespół rozpatruje
sprawę zgodnie z przyjętym regulaminem.

IV.1.PROCEDURA PRZEGLĄDU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Na wniosek Przewodniczącego PKA Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
rozpoczyna przegląd systemu zarządzania jakością PKA, badając jego adekwatność w zakresie
wsparcia realizacji celów polityki jakości oraz aktualność procedur w odniesieniu do
przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Komisji.
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością informuje osoby odpowiedzialne za realizację
procesów o rozpoczęciu przeglądu systemu zarządzania jakością wraz z prośbą
o przekazywanie sugestii zmian w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania zawiadomienia.
W terminie 2 tygodni od dnia rozpoczęcia przeglądu Pełnomocnik ds. systemu zarządzania
jakością przedkłada propozycję zmian w systemie zarządzania jakością do akceptacji
Przewodniczącego PKA. Wszelkie zmiany w systemie zarządzania jakością powinny odbywać
się z poszanowaniem zasady integralności.

V.1. Procedura obiegu i publikowania informacji w Biurze PKA.
Sekretarz
Zespołu
Odwoławczego
na (niezwłocznie)

bieżąco przekazuje
informacje o złożonych
wnioskach
o ponowne
rozpatrzenie sprawy do:

(Co najmniej raz w
miesiącu)

Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

1

Sekretarze
zespołów
obszarowych
publikują
w kalendarzu w wewnętrznej
sieci Biura daty posiedzeń
zespołu
oraz
planowanych
wizytacji (uwzględniając nazwę
uczelni, jednostki, ew. kierunku i
rodzaj
oceny),
aktualizują
w bazie ocen i wniosków dane
dotyczące spraw rozpatrzonych
przez Prezydium PKA1 oraz
przekazują informacje o spotkaniach, w których uczestniczyli
członkowie
zespołu
(uwzględniając
rodzaj,
cel,
tematykę,
ew.
temat
wygłaszanego referatu).

Koordynator
ds.
obsługi
administracyjnej
przekazuje
dane
dotyczące składu Komisji oraz jej
zespołów oraz składu i zadań innych
zespołów (w tym roboczych i doradczych),
aktywności
krajowej
i międzynarodowej władz PKA oraz nt.
posiedzeń Rady Konsultacyjnej, decyzje
i zarządzenia Przewodniczącego Komisji
i Dyrektora Biura, wzory dokumentów
wewnętrznych Biura oraz Komisji, a
także interpretacje przepisów, opinie
prawne
oraz
aktualne
przepisy
wewnętrzne
i
powszechnie
obowiązujące.

Pracownik
ds.
publikacji,
sprawozdań
i
współpracy
międzynarodowej
przekazuje
szczegółowe dane nt. kalendarza
wydarzeń krajowych (np. szkoleń,
For Jakości) i zagranicznych
(w tym cele spotkań, uczestników,
ustalenia
końcowe,
sprawozdania),
współpracy
z partnerami (w tym zawartych
umowach i porozumieniach) oraz
publikacje dotyczące działalności
PKA (w wersji elektronicznej).

Osoby odpowiedzialne za publikowanie informacji odpowiednio na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (w tym
w Biuletynie Informacji Publicznej) lub w Intranecie Biura PKA dokonują aktualizacji treści na podstawie zawartości bazy danych
i materiałów nadesłanych przez pracowników Biura nie rzadziej niż raz w tygodniu.
Informacje o dokonanych ocenach przekazywane są do OPI równolegle z aktualizacją bazy ocen PKA.
Pracownik ds. obsługi Prezydium
PKA przekazuje porządki obrad
Prezydium PKA, a także informacje
dotyczące zmiany przepisów oraz
zasad tworzenia i archiwizowania
wewnętrznej
dokumentacji
do
zamieszczenia w Intranecie PKA.

Pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Jakością przekazuje materiały
dotyczące
funkcjonowania
systemu
zarządzania jakością PKA.

Dane dotyczące ocen wyróżniających oraz uchwał podjętych po odwołaniu oznaczane są jako prawomocne niezwłocznie po ich podpisaniu przez Przewodniczącego PKA. W pozostałych
przypadkach uchwałę oznacza się jako prawomocną, jeśli od daty posiedzenia Prezydium, na którym podjęto uchwałę minęło 55 dni i w tym czasie nie wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Uchwały i raporty publikowane w bazie ocen i wniosków PKA powinny być zamieszczone w formacie .pdf oraz pozbawione danych osobowych.

V.2 Procedura opracowywania przepisów wewnętrznych Komisji

Powołanie Zespołu ds. opracowywania projektu danego dokumentu, zwanego dalej Zespołem.

Opracowany projekt dokumentu po wstępnej akceptacji kierownictwa Komisji przedstawiany jest do
zaopiniowania wszystkim członkom Komisji.

Zespół po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag, opracowuje kolejną wersję projektów dokumentu.

Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję w sprawie skierowania projektu dokumentu do
konsultacji zewnętrznych, w szczególności do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KRASP,
KRZASP, Parlamentu Studentów RP oraz zamieszczenie projektu na stronie
internetowej Komisji, a także w Intranecie.

Zespół po dokonaniu analizy zgłoszonych uwag opracowuje ostateczną wersję dokumentu.

Dokument przyjmowany jest w trybie określonym w Statucie, tj. jako uchwała na posiedzeniu
plenarnym Komisji lub posiedzeniu Prezydium, albo jako decyzja/zarządzenie
Przewodniczącego Komisji.

Przyjęty dokument zamieszczony jest na stronie internetowej Komisji lub w Intranecie.

