Uchwała Nr 5/6/2013
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie wniosku Politechniki Warszawskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy
powtórnej oceny jakości kształcenia na kierunku „automatyka i robotyka”
prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji
na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 i 742) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – po
rozpatrzeniu sprawy na wspólnym posiedzeniu Prezydium i Zespołu działającego w obszarze
nauk technicznych – uchwala, co następuje:
§1
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uznało, iż informacje przedstawione przez
Prorektora ds. studiów Politechniki Warszawskiej we wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy powtórnej oceny programowej na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na
Wydziale Inżynierii Produkcji na poziomie studiów drugiego stopnia uzasadniają zmianę
oceny negatywnej wyrażonej w § 1 Uchwały Nr 55/2013 Prezydium PKA z dnia 21 lutego
2013 r. i wydanie oceny warunkowej.
Podstawą negatywnej oceny jakości kształcenia był zarzut dotyczący minimum kadrowego.
Do spełnienia wymogów § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) brakowało dwóch
samodzielnych nauczycieli akademickich (wykaz osób zaliczonych do minimum kadrowego
zawiera cz. I Załącznika do Uchwały). Uczelnia zgłosiła do minimum kadrowego 6
samodzielnych nauczycieli akademickich, jednakże dla 2 osób Politechnika Warszawska
stanowiła dodatkowe miejsce pracy, co uniemożliwiło zaliczenie ich do minimum kadrowego
tego poziomu studiów.
We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poinformowano o uzupełnieniu składu
minimum kadrowego o 2 samodzielnych nauczycieli akademickich (wymienionych w cz. I
Załącznika), dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, nie przedstawiono
jednak pełnej dokumentacji. Prezydium PKA zwraca uwagę, że podstawą do zaliczenia
nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego jest:
1. złożenie oświadczenia wymaganego przez art. 9a ust. 1. oraz art. 112a ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym do wniosku (dołączono oświadczenie tylko
jednej osoby),
2. prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze wymaganym § 13 ust. 3 w/w
rozporządzenia (we wniosku brak informacji na ten temat),
3. posiadanie dorobku w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia,
wskazanemu dla ocenianego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych,
do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, zgodnie z § 12 ust. 1
powyższego rozporządzenia
Ocenę warunkową uzasadnia konieczność spełnienia ww. wymogów także przez nauczycieli
akademickich, którzy uzupełnili minimum kadrowe oraz konieczność zapewnienia stabilności
tego minimum na ocenianym kierunku studiów.

§2
Następna ocena jakości kształcenia, o której mowa, zostanie przeprowadzona w roku
akademickim 2013/2014.
§3
Uchwałę Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2) Rektor Politechniki Warszawskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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