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Definicje: 

polityka jakości - część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia 

w obszarze jakości. Zawiera ogół formalnie wyrażonych celów, zamierzeń oraz deklaracji w 

odniesieniu do jakości dotyczących przede wszystkim wymagań w zakresie ciągłego 

doskonalenia, przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów, identyfikacji, 

spełniania potrzeb i oczekiwań. Polityka jakości jest dokumentem jawnym. Jest ona 

podstawą do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz stanowi ramy do 

utrzymania i doskonalenia celów organizacji oraz jej działań;  

proces – zespół działań, których celem jest osiągnięcie określonego rezultatu; 

procedura – tryb realizacji procesu zawierający opis uporządkowanych w czasie czynności, 

jakie należy wykonać, aby osiągnąć określony rezultat; 

zapis – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych 

badań; 

mapa procesów – graficzne ujęcie zespołu procesów oraz ich wzajemnych powiązań; 

kanał komunikacyjny – sposoby porozumiewania się z otoczeniem zewnętrznym; 

cykl PDCA – cykl Deminga (ang. Plan-Do-Check-Act) to schemat ilustrujący podstawową 

zasadę ciągłego doskonalenia. Cykl Deminga realizowany jest w czterech etapach związanych 

z planowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem i ciągłym doskonaleniem. 

 

Podstawę budowy systemu zarządzania jakością stanowi identyfikacja kluczowych procesów 

umożliwiających realizację zadań powierzonych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w związku z  

wymaganiami sformułowanymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym, aktach wykonawczych oraz „Europejskich standardach i wskazówkach dotyczących 

zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”.   

 

Model systemu zarządzania jakością Polskiej Komisji Akredytacyjnej funkcjonuje w cyklu 

PDCA związanym  z planowaniem, wdrażaniem, nadzorowaniem i ciągłym doskonaleniem 

zidentyfikowanych procesów. 

 Planowanie (ang. Plan) –ustanowienie polityki, określanie celów, procesów, 

odpowiedzialności, procedur i narzędzi niezbędnych do realizacji zadań PKA zgodnych 

z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, a także 

oczekiwaniami interesariuszy i polityką organizacji,  

 Realizacja (ang. Do) – wdrożenie i stosowanie polityki, środków nadzoru, procesów i 

procedur, metod realizacji celów i stosownych narzędzi. 
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 Sprawdzenie (ang. Check) – monitorowanie i pomiar procesów oraz ich wyników w 

odniesieniu do polityki, celów i stawianych im wymagań,  

 Doskonalenie (ang. Act) – podejmowanie działań zmierzających do ciągłego 

doskonalenia systemu zarządzania jakością.  

 

I. WARUNKI OGÓLNE 

§ 1 

Zakres systemu 

1. System zarządzania jakością obejmuje swym zakresem obszar działalności Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

2. Stosowanie systemu dotyczy organów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

przewodniczących i członków zespołów działających w ramach obszarów kształcenia, 

zespołu odwoławczego oraz wszystkich ekspertów Komisji, a także - w niezbędnym 

zakresie - pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

3. Organizację i tryb pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz szczegółowe 

kompetencje jej organów określone są w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Organizację i tryb pracy Biura PKA określa Regulamin organizacyjny nadany przez 

Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 2 

Cele systemu 

1. Celem nadrzędnym systemu zarządzania jakością jest podniesienie skuteczności 

działań podejmowanych w związku z realizacją misji, strategii i polityki jakości Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, ich ciągłe doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji 

ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych. 

2. Celami szczegółowymi systemu są: 

 zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu w zakresie realizowanych procesów, 

 zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów na wysokim 

poziomie, 

 ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością, 

 doskonalenie kanałów  komunikacji i współpracy  z interesariuszami Komisji, 

 kształtowanie postaw projakościowych. 
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3. Skuteczna realizacja celów jest możliwa dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podejścia 

procesowego do zarządzania jakością w Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz poprzez 

następujące działania: 

 prawidłowe planowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami, 

 podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przez osoby 

pracujące na rzecz Komisji, 

 zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Komisji, 

 zapoznawanie wszystkich osób pracujących na rzecz Komisji z polityką jakości i jej 

celami, 

 identyfikowanie i rejestrowanie problemów jakościowych związanych z 

realizowanymi zadaniami i funkcjonowaniem systemu, 

 kształtowanie kultury jakości Komisji poprzez egzekwowanie zgodności czynności 

wykonywanych przez członków, ekspertów i pracowników Biura z wymaganiami 

procedur, a także budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za jakość i 

ułatwianie inicjowania zmian projakościowych, 

  organizowanie audytów i przeglądów systemu oraz podejmowanie działań 

zapobiegawczych i korygujących. 

 

§3 

Odpowiedzialność 

1. Nadzór nad systemem zarządzania jakością pełni Przewodniczący Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. Ponadto Przewodniczący: 

 koordynuje prace związane z opracowaniem i realizacją polityki jakości, 

 podejmuje decyzje związane z wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem 

systemu zarządzania jakością, w tym określa procedury, 

 zapewnia warunki organizacyjne niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia 

systemu zarządzania jakością, 

 zatwierdza mechanizmy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

 promuje świadomość projakościową oraz podejście procesowe do zarządzania 

jakością. 

2. Przewodniczący powołuje Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, którego 

zakres obowiązków obejmuje: 

 wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością, zgodnie z opracowanym 

przez siebie harmonogramem, 

 przygotowanie na wniosek Przewodniczącego PKA planu audytów wewnętrznych, 
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przeglądu systemu, a także szkolenie audytorów, 

 współuczestniczenie w działaniach zmierzających do przeprowadzenia cyklicznych 

przeglądów zewnętrznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez instytucje 

zewnętrzne, 

 przedstawianie Przewodniczącemu okresowych sprawozdań z funkcjonowania 

systemu, uwzględniających informacje dotyczące potrzeb związanych z rozwojem 

i doskonaleniem systemu, 

 nadzorowanie i monitorowanie działań doskonalących, przy zachowaniu 

integralności systemu w trakcie wprowadzanych w nim zmian, 

 podejmowanie działań zmierzających do upowszechnienia wśród osób 

pracujących na rzecz Komisji wiedzy o wymaganiach i funkcjonowaniu systemu. 

3. Przewodniczący poszczególnych zespołów obszarów kształcenia sprawują osobisty 

nadzór nad przebiegiem procesów w zespołach i ponoszą odpowiedzialność za: 

  bieżące monitorowanie poprawności realizowanych w zespołach procesów, w 

tym przyjętych procedur, 

 podnoszenie świadomości w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością 

wśród członków zespołu oraz ekspertów współpracujących z zespołem, 

 inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych, 

 przedstawianie Pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością okresowych 

informacji w zakresie realizacji procesów w zespole, w tym rocznych sprawozdań 

z działalności, oraz potrzeb związanych z rozwojem i doskonaleniem. 

4. Odpowiedzialność członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej określona 

została w  Statucie oraz Kodeksie Etyki i uszczegółowiona w przyjętych procedurach. 

 

II. PLANOWANIE 

§ 1 

Polityka 

1. Planowanie w obszarze zarządzania jakością w Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest 

procesem ciągłym i jest realizowane przede wszystkim poprzez: 

 określenie misji, strategii i polityki jakości,  

 ustanowienie celów systemu zarządzania jakością, 

 określenie zasobów, 

 identyfikację procesów i ich wzajemnych powiązań, 
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 określenie odpowiedzialności i procedur, w tym odnoszących się do doskonalenia 

jakości, 

 określenie harmonogramów realizacji zadań. 

2. Misja, strategia i polityka jakości uchwalane są na posiedzeniu plenarnym Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej i komunikowane interesariuszom wewnętrznym i 

zewnętrznym Komisji.  

3. Polityka jakości i cele jakościowe są powiązane z misją i strategią Komisji oraz 

stanowią podstawę realizacji działań w obszarze zarządzania jakością Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

 

§2 

Procesy 

1. Wszystkie procesy niezbędne w systemie zarządzania jakością zostały określone na 

Mapie Procesów, stanowiącej załącznik 1. 

2. Do każdego wyznaczonego procesu zostały określone cele, procedury i zakres 

odpowiedzialności na poszczególnych etapach jego realizacji.  

3. Realizacja procesów jest monitorowana i kontrolowana zgodnie z wymaganiami 

określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz wewnętrznych 

przepisach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

 

§3 

Zasoby 

1. Do funkcjonowania , doskonalenia oraz rozwoju systemu zarządzania jakością Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej zapewniane są niezbędne zasoby kadrowe, materialne i 

niematerialne. 

2. Zarządzanie zasobami realizowane jest przez Przewodniczącego Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz 

wewnętrznymi uregulowaniami Komisji z uwzględnieniem konieczności zachowania 

przejrzystych kryteriów i procedur. 

3. Potrzeby i plany Polskiej Komisji Akredytacyjnej formułowane w odniesieniu do 

zasobów są komunikowane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. 

4. Polska Komisji Akredytacyjna stosuje mechanizm wykluczający konflikt interesów 

oraz egzekwuje jego stosowanie w pracy członków i ekspertów.  
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§4  

Procedury 

1. Procedury stosowane w pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej określają sposób 

realizacji procesu lub jego części, odpowiedzialność osób podejmujących działania na 

różnych jego etapach, zasady dokumentowania czynności. 

2. Procedury są udostępniane interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej oraz są publikowane na jej stronach internetowych. 

§ 5 

Harmonogramy 

1. W odniesieniu do zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej sporządzane są, zgodnie z 

procedurami i/lub powierzonymi zakresami obowiązków, harmonogramy pracy, 

zarówno w ujęciu krótkookresowym jak i długookresowym.  

2. Harmonogramy pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyjmowane są uchwałą 

Prezydium Komisji. 

3. Niezbędny zakres planowania zadań Polskiej Komisji Akredytacyjnej został 

uwzględniony w procedurach realizacji wytyczonych procesów. 

 

III. REALIZACJA 

§ 1 

Realizacja procesów objętych systemem zarządzania jakością jest nadzorowana przez osoby 

uprawnione, zgodnie z przyjętymi procedurami. 

 

IV. SPRAWDZANIE 

§ 1 

Monitorowanie i pomiar 

1. Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje i dokonuje na bieżąco pomiarów 

skuteczności wszystkich procesów w odniesieniu do realizowanej polityki, celów oraz 

stawianych im wymagań ilościowych lub jakościowych (m.in. w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych). 

2. W pomiarach wykorzystywane są: 

a) mechanizm zewnętrznych informacji zwrotnych, 

 badania ankietowe kierowane do uczelni, 

  cykliczne przeglądy zewnętrzne działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

dokonywane przez instytucje krajowe i międzynarodowe, 

b) mechanizm wewnętrznych informacji zwrotnych 

 badanie ankietowe członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
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 opinie formułowane nt. problemów jakościowych przez członków, ekspertów i 

pracowników Biura, 

 audyty wewnętrzne, 

 przeglądy systemu zarządzania, 

 cykliczna samoocena działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

3. Szczegółowe zasady monitorowania i pomiaru skuteczności procesów są określone w 

procedurze dokonywanie przeglądu systemu zarządzania jakością. 

 

§ 2 

Analiza 

1. Analiza obejmująca wyniki monitorowania i pomiaru ma na celu określenie 

skuteczności stosowanego systemu oraz jego doskonalenie. 

2. Analiza wyników dokonywana jest przez osoby lub zespoły upoważnione przez 

Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który określa również 

częstotliwość prowadzenia badań. 

3. Za bieżącą analizę wniosków i uwag zgłaszanych przez interesariuszy oraz 

przekazywanie ich w formie opracowań wraz z propozycjami działań korygujących 

Przewodniczącemu PKA odpowiada Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością. 

4. Wyniki pochodzące z przeprowadzonych analiz są przekazywane Przewodniczącemu 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz publikowane, a wnioski z nich płynące są 

podstawą ewentualnych działań doskonalących. 

 

V. DOSKONALENIE 

§ 1 

Przeglądy  

1. System poddawany jest corocznym przeglądom dokonywanym przez Pełnomocnika 

ds.  systemu zarządzania jakością, mającym na celu weryfikację i aktualizację  polityki 

jakości oraz wprowadzanie zmian w systemie, przy poszanowaniu zasady jego 

integralności. 

2. Do określenia zakresu procesu doskonalenia wykorzystywane są przede wszystkim 

polityka jakości, cele jakościowe, a także wyniki audytów wewnętrznych oraz wyniki 

przeglądów wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Odpowiedzialność za stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej ponosi Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością. W procesie 

ciągłego doskonalenia uczestniczy również kierownictwo Polskiej Komisji 
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Akredytacyjnej oraz jej Biura poprzez wnoszenie propozycji oraz inicjowanie działań 

doskonalących.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 1 

Gromadzenie i udostępnianie informacji 

1. Generalną zasadą polityki informacyjnej w zakresie systemu zapewniania jakości jest 

ustanowienie publicznego dostępu do danych dotyczących: 

 polityki jakości oraz celów, 

 zidentyfikowanych procesów, 

 procedur postępowania Komisji, jej członków i ekspertów oraz – w stopniu 

wynikającym  z zakresu powierzonych zadań – pracowników Biura PKA, 

 monitorowania, mierzenia, analizowania i doskonalenia działań Komisji,  

 zamierzeń i etapów realizacji wyznaczonych celów. 

2. Publicznie dostępne narzędzia zbierania informacji od interesariuszy obejmują co 

najmniej mechanizm otwartego kontaktu umożliwiający przekazanie Komisji 

informacji w sposób anonimowy, tj. niewymagający kontaktu osobistego z Władzami 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, logowania na stronie internetowej, ani podawania 

danych identyfikacyjnych. 

3. Ponadto Komisja rozwija dotychczas stosowane formy elektronicznej komunikacji 

zamkniętej, tj. adresowane do określonych grup odbiorców ankiety i głosowania 

elektroniczne. 

 

§ 2 

Publiczny dostęp 

Dostęp do panelu informacyjnego systemu zapewniony jest bezpośrednio oraz za pomocą 

wyraźnego odnośnika ze strony głównej Polskiej Komisji Akredytacyjnej (www.pka.edu.pl). 
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Załącznik nr 1 .  Mapa procesów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością 
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Załącznik nr 2. Wykaz procesów wraz z przypisanymi procedurami  

i odpowiedzialnością  

 

Nazwa 

procesu 

Cel Procedury Odpowiedzialność 

I. Ocena 

jakości 

1. Terminowa realizacja 

procesu. 

2. Merytoryczna 

poprawność 

rozstrzygnięć. 

3. Utrzymanie ustalonych 

wymagań jakościowo-

ilościowych. 

 

I.1. Ocena 

programowa/ 

instytucjonalna 

Przewodniczący oraz 

sekretarze zespołów, 

przewodniczący 

zespołów 

oceniających, 

pracownik 

odpowiedzialny za 

ankietyzację, ABI, 

Sekretarz PKA, 

Prezydium PKA, 

Przewodniczący PKA 

I.2. Ocena 

programowa/ 

instytucjonalna 

dokonywana na 

wniosek uczelni 

Przewodniczący oraz 

sekretarze zespołów, 

przewodniczący 

zespołów 

oceniających, 

pracownik 

odpowiedzialny za 

ankietyzację, ABI, 

Sekretarz PKA, 

Prezydium PKA, 

Przewodniczący PKA 

I.3. Ocena 

programowa/ 

instytucjonalna 

dokonywana na 

wniosek Ministra 

Przewodniczący oraz 

sekretarze zespołów,  

przewodniczący 

zespołów 

oceniających, 

pracownik 

odpowiedzialny za 

ankietyzację, ABI, 

Sekretarz PKA, 
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Prezydium PKA, 

Przewodniczący PKA 

I.4. Powtórna 

ocena 

programowa/ 

instytucjonalna 

Przewodniczący oraz 

sekretarze zespołów, 

przewodniczących 

zespołów 

oceniających, 

pracownik 

odpowiedzialny za 

ankietyzację, ABI, 

Sekretarz PKA, 

Prezydium PKA, 

Przewodniczący PKA 

I. 5. Głosowanie 

elektroniczne 

 

 

Przewodniczący  

i sekretarze 

zespołów/ 

Przewodniczący PKA 

oraz pracownik Biura 

odpowiedzialny za 

przeprowadzenie 

głosowania. 

II.Opiniowanie 1. Terminowa 

realizacja procesu. 

2. Merytoryczna 

poprawność 

rozstrzygnięć. 

3. Utrzymanie 

ustalonych 

wymagań 

jakościowo-

ilościowych. 

 

II.1 Opiniowanie 

wniosków 

Przewodniczący oraz 

sekretarze zespołów, 

Prezydium PKA, 

Przewodniczący PKA 

II.2 Rozpatrywanie 

wniosków  

o ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

Przewodniczący  

i sekretarz 

właściwego zespołu 

obszarów kształcenia, 

przewodniczący oraz 

sekretarz zespołu 

odwoławczego, 

Prezydium PKA, 

Przewodniczący PKA 

II.3 Wyrażanie 

opinii o jakości 

kształcenia  

Przewodniczący oraz 

sekretarze zespołów, 

Prezydium PKA, 
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w jednostce 

organizacyjnej 

ubiegającej się  

o nadanie 

uprawnień do 

nadawania stopnia 

doktora  

i doktora 

habilitowanego 

Przewodniczący PKA 

II.4 Głosowanie 

elektroniczne 

 

 

Przewodniczący  

i sekretarze 

zespołów/ 

Przewodniczący PKA 

oraz pracownik Biura 

odpowiedzialny za 

przeprowadzenie 

głosowania. 

III.Zarządzanie 

zasobami 

1. Podnoszenie 

kwalifikacji. 

2. Zapewnienie 

właściwego obiegu 

dokumentów. 

3. Zapewnienie 

odpowiedniej 

infrastruktury, 

narzędzi  

i wyposażenia. 

III.1 Odbywanie 

podróży 

zagranicznych 

Zastępca Dyrektora 

Biura PKA, Główna 

Księgowa, pracownik 

ds. współpracy 

międzynarodowej, 

wyjeżdżający. 

III.2 Obieg 

dokumentów 

dotyczących 

zamówień 

publicznych  

Dyrektor Biura PKA, 

Zastępca Dyrektora 

Biura PKA, pracownik 

ds. zamówień 

publicznych. 

III.3 Obieg umów  

i delegacji 

Sekretariat Biura, 

Sekretarze zespołów, 

Księgowość PKA, 

Zastępca Dyrektora 

Biura PKA, Dyrektor 

Biura,  

III.4 

Monitorowanie 

ankiet 

Pracownik 

wyznaczony przez 

Dyrektora Biura PKA, 
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Sekretarz PKA, 

Pełnomocnik ds. 

systemu zarządzania 

jakością, 

III.5 Audyt 

wewnętrzny 

Przewodniczący PKA, 

zespół audytorów, 

Pełnomocnik ds. 

systemu zapewniania 

jakości, audytor 

wewnętrzny. 

IV. Utrzymanie  

i rozwój 

systemu 

zarządzania 

jakością 

1. Doskonalenie 

systemu. 

2. Monitorowanie, 

pomiar, analiza. 

IV.1 Przegląd 

systemu 

zarządzania 

jakością 

Przewodniczący PKA, 

przewodniczący 

zespołów 

obszarowych, 

Pełnomocnik ds. 

systemu zapewniania 

jakości. 

V. Polityka 

informacyjna 

Skutecznie informowanie 

interesariuszy wewnętrznych  

i zewnętrznych 

V.1 Obieg  

i publikowanie 

informacji  

Przewodniczący PKA, 

wyznaczony 

pracownik Biura PKA. 

V.2Opracowywani

e 

przepisów 

wewnętrznych 

Komisji. 

Przewodniczący PKA. 
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I. 1 Procedura oceny programowej/instytucjonalnej 

               

  PKA 
 

      
 

Biuro PKA    

               

   

Sekretarze Zespołów obszarowych, uwzględniając dane dotyczące 
przeprowadzonych dotychczas ocen programowych  

i instytucjonalnych, w porozumieniu z właściwymi przewodniczymi 
Zespołów, przygotowują listę kierunków wyznaczonych do oceny 

programowej lub listę jednostek wyznaczonych do oceny 
instytucjonalnej w danym roku akademickim oraz projekty 

załączników do uchwały Prezydium PKA w tej sprawie. 

               

Właściwe merytorycznie Zespoły obszarowe akceptują 
proponowaną listę kierunków studiów/jednostek wyznaczonych 

do oceny programowej/instytucjonalnej w danym roku 
akademickim. 

   

 

Prezydium PKA podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia listy 
kierunków studiów/ jednostek podlegających  ocenie 

programowej/instytucjonalnej  w danym roku akademickim. 
   

               

   

Sekretarze Zespołów obszarowych wprowadzają informację  
o wyznaczonych kierunkach studiów/jednostkach do bazy ocen 

PKA. 

               

   

W przypadku oceny instytucjonalnej pracownik Biura koordynujący 
ustalanie składów zespołów oceniających ustala harmonogram 

realizacji ocen w poszczególnych miesiącach. 

 

   

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/instytucjonalnej.    

               

   

Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu  
z Przewodniczącym tego Zespołu, a w przypadku oceny 

instytucjonalnej także z pracownikiem koordynującym ustalanie 
składu zespołów oceniających, przygotowuje notatkę zawierającą 

proponowany skład zespołu oceniającego wraz z określeniem 
zadań, jakie będą wykonywali poszczególni członkowie zespołu oraz 

czasu ich wykonywania. 

               Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza 
zespół oceniający w składzie od dwóch do siedmiu osób jeżeli 

wyznaczenie dotyczy oceny programowej lub od trzech do 
dziewięciu osób jeżeli wyznaczenie dotyczy oceny instytucjonalnej.  

   



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 administratora bezpieczeństwa informacji oraz pracownika 

Biura PKA odpowiedzialnego za ankietyzację. 

               

   

Administrator bezpieczeństwa informacji weryfikuje, czy członkowie 
wyznaczeni do składu zespołu oceniającego posiadają odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

administratora danych osobowych Komisji. W przypadku 
wyznaczenia osoby nieuprawnionej do dostępu do danych 

osobowych administrator bezpieczeństwa Informacji wnioskuje do 
Sekretarza PKA o zmianę składu zespołu oceniającego. 

               

   

Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po 
otrzymaniu zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła 
sekretarzowi właściwego Zespołu obszarowego dane dostępowe 

przypisane do wizytacji. Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy. 

               

   

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez 
uczelnię raport samooceny do członków zespołu oceniającego wraz 

z kompleksową informacją o dotychczas przeprowadzonych 
ocenach programowych i instytucjonalnych. 

               

   

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 (zapewnia odpowiednie rezerwacje hotelowe oraz 
dokumenty finansowe), 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 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 przedkłada Przewodniczącemu PKA 

oraz kierownictwu Biura projekty uchwał  w terminie co najmniej 
7 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 nie przekraczającym 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 wewnętrznej bazie danych. 

 

 



I.2. Procedura oceny programowej/instytucjonalnej 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/jednostki do oceny 

programowej/instytucjonalnej. 

 

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/jednostki 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/instytucjonalnej.    

 

   

Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym tego 
Zespołu, a w przypadku oceny instytucjonalnej także z pracownikiem 

koordynującym ustalanie składu zespołów oceniających, przygotowuje 
notatkę zawierającą proponowany skład zespołu oceniającego wraz  

z określeniem zadań, jakie będą wykonywali poszczególni członkowie 
zespołu oraz czasu ich wykonywania. 

               

Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza 
zespół oceniający w składzie od dwóch do siedmiu osób jeżeli 

wyznaczenie dotyczy oceny programowej lub od trzech do dziewięciu 
   



osób jeżeli wyznaczenie dotyczy oceny instytucjonalnej.  
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 
administratora bezpieczeństwa informacji oraz pracownika Biura PKA 

odpowiedzialnego za ankietyzację. 

               

   

Administrator bezpieczeństwa informacji weryfikuje, czy członkowie 
wyznaczeni do składu zespołu oceniającego posiadają odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

administratora danych osobowych Komisji. W przypadku wyznaczenia 
osoby nieuprawnionej do dostępu do danych osobowych administrator 

bezpieczeństwa Informacji wnioskuje do Sekretarza PKA o zmianę składu 
zespołu oceniającego. 

               

   

Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po otrzymaniu 
zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła sekretarzowi 
właściwego Zespołu obszarowego dane dostępowe przypisane do 

wizytacji. Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy. 

               

   

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez uczelnię 
raport samooceny do członków zespołu oceniającego wraz z kompleksową 

informacją o dotychczas przeprowadzonych ocenach programowych  
i instytucjonalnych. 

 

   

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 (zapewnia odpowiednie rezerwacje hotelowe oraz 

dokumenty finansowe), 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 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 sporządza sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz 
przedkłada Przewodniczącemu PKA oraz kierownictwu Biura projekty 

uchwał  w terminie co najmniej 7 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 nie przekraczającym 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 wewnętrznej bazie danych. 

                



I.3. Procedura oceny programowej/instytucjonalnej 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/jednostki 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/instytucjonalnej.    

 

   

Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu  
z Przewodniczącym tego Zespołu, a w przypadku oceny instytucjonalnej także 

z pracownikiem koordynującym ustalanie składu zespołów oceniających, 
przygotowuje notatkę zawierającą proponowany skład zespołu oceniającego 
wraz z określeniem zadań, jakie będą wykonywali poszczególni członkowie 

zespołu oraz czasu ich wykonywania. 

               

Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, wyznacza zespół 
oceniający w składzie od dwóch do siedmiu osób jeżeli wyznaczenie dotyczy 

oceny programowej lub od trzech do dziewięciu osób jeżeli wyznaczenie 
dotyczy oceny instytucjonalnej. 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 
administratora bezpieczeństwa informacji oraz pracownika Biura PKA 

odpowiedzialnego za ankietyzację. 

               

   

Administrator bezpieczeństwa informacji weryfikuje, czy członkowie 
wyznaczeni do składu zespołu oceniającego posiadają odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

administratora danych osobowych Komisji. W przypadku wyznaczenia osoby 
nieuprawnionej do dostępu do danych osobowych administrator 

bezpieczeństwa Informacji wnioskuje do Sekretarza PKA o zmianę składu 
zespołu oceniającego. 



               

   

Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po otrzymaniu 
zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła sekretarzowi właściwego 

Zespołu obszarowego dane dostępowe przypisane do wizytacji. Ankiety 
obejmują jeden rok kalendarzowy. 

 

   

Sekretarz Zespołu obszarowego przekazuje nadesłany przez uczelnię raport 
samooceny do członków zespołu oceniającego wraz z kompleksową 
informacją o dotychczas przeprowadzonych ocenach programowych i 
instytucjonalnych. 

 

           
 

 
   

   
Sekretarz Zespołu obszarowego niezwłocznie przekazuje nadesłany przez 

uczelnię raport samooceny do członków zespołu oceniającego. 

 

   

Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje wizytację od strony 
organizacyjnej (zapewnia odpowiednie rezerwacje hotelowe oraz dokumenty 
finansowe), 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 sporządza sprawozdanie z posiedzenia Zespołu oraz 
przedkłada Przewodniczącemu PKA oraz kierownictwu Biura projekty uchwał  
w terminie co najmniej 7 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 nie 

przekraczającym 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 wewnętrznej bazie danych. 
 

 



I.4. Procedura powtórnej oceny programowej/instytucjonalnej 

               

  PKA 
 

      
 

Biuro PKA    

               

   

Sekretarze Zespołów obszarowych, uwzględniając terminy 
wskazane w uchwałach dotyczących warunkowych ocen 

programowych/instytucjonalnych  w porozumieniu z właściwymi 
przewodniczącymi Zespołów przygotowują listę kierunków 

studiów/jednostek wyznaczonych do powtórnej oceny 
programowej/instytucjonalnej w danym roku akademickim oraz 

projekty załączników do uchwały Prezydium PKA  
w tej sprawie. 

               

Właściwe merytorycznie Zespoły obszarowe akceptują 
proponowaną listę kierunków studiów/jednostek wyznaczonych 

do powtórnej oceny programowej/instytucjonalnej w danym roku 
akademickim. 

   

 

Prezydium PKA podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia listy 
kierunków studiów/jednostek wyznaczonych do powtórnej oceny  

programowej/instytucjonalnej w danym roku akademickim. 
   

               

   

Sekretarze Zespołów obszarowych wprowadzają informację  
o kierunkach studiów/jednostkach wyznaczonych do powtórnej 

oceny programowej/instytucjonalnej do bazy ocen PKA. 

               

   

W przypadku powtórnej oceny instytucjonalnej pracownik Biura 
koordynujący ustalanie składów zespołów oceniających 

dokonujących ocen instytucjonalnych ustala harmonogram realizacji 
tych ocen w poszczególnych miesiącach. 

 

   

Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu  
z Przewodniczącym tego Zespołu, przygotowuje pismo informujące 

rektora uczelni o rozpoczęciu procedury powtórnej oceny 
programowej/instytucjonalnej 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/instytucjonalnej. 
   

               

   

Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu  
z Przewodniczącym tego Zespołu, a w przypadku oceny 

instytucjonalnej także z pracownikiem koordynującym ustalanie 
składu zespołów oceniających, przygotowuje notatkę zawierającą 

proponowany skład zespołu oceniającego wraz z określeniem 
zadań, jakie będą wykonywali poszczególni członkowie zespołu oraz 

czasu ich wykonywania. 

               



Sekretarz PKA, uwzględniając przedstawioną propozycję, 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 administratora bezpieczeństwa informacji. 

               

   

Administrator bezpieczeństwa informacji weryfikuje, czy członkowie 
wyznaczeni do składu zespołu oceniającego posiadają odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

administratora danych osobowych Komisji.  
W przypadku wyznaczenia osoby nieuprawnionej do dostępu do 

danych osobowych administrator bezpieczeństwa Informacji 
wnioskuje do Sekretarza PKA o zmianę składu zespołu oceniającego. 

               

   

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 ocenia warunkowej. 

               

   

Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje wizytację od strony 
organizacyjnej (zapewnia odpowiednie rezerwacje hotelowe oraz 
dokumenty finansowe), 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 przedkłada Przewodniczącemu PKA 

oraz kierownictwu Biura projekty uchwał  w terminie co najmniej 
7 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 nie przekraczającym 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 wewnętrznej bazie danych. 

 

 



PKA Biuro PKA

I.5. Procedura głosowania elektronicznego

Pracownicy Biura Komisji odpowiedzialni są za przekazanie wyników 

głosowania członkom Prezydium PKA i / lub właściwych Zespołów oraz 

kierownictwu Biura 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.

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.

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.

Osoby uprawnione oddają głosy w terminie przewidzianym przez 

Przewodniczącego PKA lub przewodniczących Zespołów.

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). 



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 wniosków pozostających w kompetencjach kilku Zespołów 

Sekretarz PKA wyznacza Zespół koordynujący.    

             

   

Sekretarz Zespołu obszarowego, w porozumieniu z Przewodniczącym tego 
Zespołu,  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 

   

             
Przewodniczący PKA lub Sekretarz PKA, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Przewodniczącego Zespołu obszarowego, mogą podjąć decyzję  
o przeprowadzeniu wizytacji, określając jej termin i ramowy plan oraz 

skład zespołu wizytującego.  
   

             

   
Kopia zaakceptowanej przez Sekretarza PKA notatki przekazywana jest do 

administratora bezpieczeństwa informacji. 

             

   

Administrator bezpieczeństwa informacji weryfikuje, czy wyznaczony 
recenzent/wyznaczeni recenzenci posiada/posiadają odpowiednie 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

administratora danych osobowych. W przypadku wyznaczenia osoby 
nieuprawnionej do dostępu do danych osobowych administrator 

bezpieczeństwa informacji wnioskuje do Sekretarza Komisji o zmianę 
recenzenta /recenzentów. 

             

   

Jeżeli wyrażenie opinii przez PKA wymaga przeprowadzenia wizytacji, 
sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje ją od strony organizacyjnej 

(zapewnia odpowiednie rezerwacje hotelowe, przygotowuje upoważnienia  
i dokumenty finansowe) 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 przekazuje kopię zaakceptowanej przez 

Sekretarza PKA notatki dotyczącej składu zespołu wizytującego do  
pracownika Biura odpowiedzialnego za przygotowanie ankiet. 

 

   

Pracownik odpowiedzialny za ankietyzację niezwłocznie po otrzymaniu 
zatwierdzonej przez Sekretarza PKA notatki przesyła sekretarzowi 

właściwego Zespołu obszarowego dane dostępowe przypisane do wizytacji. 
Ankiety obejmują jeden rok kalendarzowy 

             

   

Sekretarz Zespołu obszarowego w terminie 7 dni przekazuje 
recenzentowi/recenzentom/członkom zespołu wizytującego dokumentację 

wniosku. 

             

   

Sekretarz Zespołu obszarowego przygotowuje do podpisu Dyrektora Biura 
pismo informujące rektora uczelni o dacie planowanej wizytacji oraz jej 

ramowym planie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

             

   

Jeżeli wyrażenie opinii przez PKA wymaga przeprowadzenia wizytacji 
Sekretarz Zespołu obszarowego dołącza do wymienionego wyżej pisma do 
uczelni zabezpieczone przez 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 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. 

   

 

Przed posiedzeniem Prezydium PKA Przewodniczący Zespołu 
obszarowego weryfikuje zgodność projektu uchwały z dokumentacją 

wniosku oraz stanowiskiem Zespołu. 
   

             

   

Sekretarz Zespołu obszarowego sporządza sprawozdanie  
z posiedzenia Zespołu oraz przedkłada Przewodniczącemu Komisji 
oraz kierownictwu Biura projekty uchwał  w terminie co najmniej  

7 dni przed datą posiedzenia Prezydium PKA, w celu zweryfikowania 



ich jakości i poprawności formalno-prawnej. 

             
Przewodniczący Zespołu obszarowego 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 dokonuje ostatecznej redakcji 

uchwał uwzględniając uwagi zgłoszone przez Prezydium PKA w terminie 
nie przekraczającym 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 
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 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 wnioskodawcy, 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 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 pierwszym opiniowaniu sprawy. 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 

nie przekraczającym 2 miesięcy od daty zarejestrowania wniosku. 

   

               

   

Sekretarz Zespołu odwoławczego przedkłada Przewodniczącemu PKA 
oraz Kierownictwu Biura projekty uchwal przygotowane przez 

ten Zespół nie później niż 7 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 wewnętrznej bazie danych. 

 



III.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 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. 

   

               

 

 
 
 

 
 

Kopia zaakceptowanej przez Sekretarza notatki przekazywana jest do 
administratora bezpieczeństwa informacji. Administrator bezpieczeństwa 
informacji weryfikuje, czy recenzent posiada odpowiednie upoważnienie 

do przetwarzania danych osobowych nadane przez administratora danych 
osobowych. W przypadku wyznaczenia osoby nieuprawnionej do dostępu 
do danych osobowych administrator bezpieczeństwa informacji wnioskuje 

do Sekretarza PKA o zmianę recenzenta.  

 

   

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 przedkłada Przewodniczącemu PKA oraz kierownictwu Biura 

projekt uchwały w terminie co najmniej 7 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 

nie przekraczającym 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. 

 

   

   
   

 



 
 

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 
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. 

 
 
 

 
Przekazanie propozycji pism/dokumentów/umów/ wniosku dot. udzielenia Przekazanie wniosku dot. udzielenia zamówienia 
zamówienia którego wartość przekracza 30 tys. EUR do parafy   którego wartość nie przekracza wartości 30 tys. EUR 
            do podpisu. 

             
 
I Zastępcy Dyrektora    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. 
 
 

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. 

  
 

 



PKA Biuro PKA

Informacja o wynikach postępowania przekazywana jest Przewodniczącemu 

PKA.

Sekretarz PKA podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności, 

które doprowadziły do sformułowania oceny negatywnej w ankiecie. W tym 

celu kontaktuje się z Przewodniczącym Zespołu oraz przewodniczącym zespołu 

oceniającego.

W przypadkach wskazujących na naruszenie Kodeksu Etyki Sekretarz PKA 

kieruje dokumentację do Przewodniczącego PKA, który podejmuje decyzję 

w sprawie przekazania jej Przewodniczącemu Zespołu ds. Etyki do dalszego 

rozpatrzenia.

Zespół ds. Etyki proceduje zgodnie z przyjętym regulaminem działania. 

III.4. PROCEDURA MONITOROWANIA ANKIET

Dyrektor Biura wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżące monitorowanie ankiet i zobowiązuje ją do 

zabezpieczenia zgromadzonych danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Wskazana osoba monitoruje na bieżąco wpływ ankiet, analizuje ich treść, sporządza kwartalne 

podsumowania analityczne oraz przekazuje je Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością i 

członkom Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W przypadku wpłynięcia ankiety, w której uczelnia negatywnie oceniła działania zespołu oceniającego, 

osoba odpowiedzialna za monitorowanie ankiet niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Sekretarza PKA 

oraz Dyrektora Biura, przekazując jednocześnie treść ankiety.



 
III.5. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

 
 
 

 

Na wniosek Przewodniczącego PKA Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością 
przygotowuje harmonogram audytów wewnętrznych w wybranych procesach. 

 

Przewodniczący powołuje spośród członków PKA niezależny zespół audytorów 
wewnętrznych odpowiedzialnych za realizację działań audytowych. 

 

Pełnomocnik ds. wewnętrznego systemu zarzadzania jakością odpowiada za przeszkolenie 
audytorów wewnętrznych w zakresie realizowanych procedur. 

 

W terminie 2 tygodni od dnia powołania zespół, informując uprzednio osoby odpowiedzialne 
za realizację procesów, przeprowadza audyt/y wewnętrzne, zapoznając się ze stopniem 

realizacji procedur w wybranych obszarach. 
 

 

W terminie 3 tygodni od dnia zakończenia audytu wewnętrznego zespół sporządza dla 
Przewodniczącego PKA sprawozdanie/a z audytu/ów wraz z wnioskami pokontrolnymi. 

Jednocześnie kopia sprawozdania zostaje przekazana do Pełnomocnika ds. systemu 
zarządzania jakością oraz osoby odpowiedzialne za realizację procesów. 

 

Wraz z przyjęciem przez Przewodniczącego sprawozdania następuje samoczynne 
rozwiązanie się zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie działań audytowych. 

 



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. 

 



Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

V.1. Procedura obiegu i publikowania informacji w Biurze PKA. 

Sekretarz Zespołu 

Odwoławczego na 
bieżąco przekazuje 
informacje o złożo-
nych wnioskach 
o ponowne roz-
patrzenie sprawy do:  

 
(niezwłocznie) 

Sekretarze zespołów 
obszarowych publikują 
w kalendarzu w wew-nętrznej 
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 spot-
kaniach, 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 do-
radczych), 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, uczest-
ników, ustalenia końcowe, 
sprawozdania), współpracy 
z partnerami (w tym zawartych 
umowach i porozumieniach) oraz 
publikacje dotyczące działalności 
PKA (w wersji elektronicznej). 

 

 
(Co najmniej raz  w 
miesiącu) 

 

       

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. 

   

        
 

                                                           
1 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 skierowanie projektu dokumentu do 

konsultacji zewnętrznych /Rada Konsultacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KRASP, 

KRZASP, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów/ oraz zamieszczenie 

projektu na stronie internetowej Komisji oraz 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 


