
 

Uchwała Nr 690/2016   

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia  8 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

§1 

 

Na podstawie art. 48a ust. 4 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1311), Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się 

z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem 

Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, w sprawie oceny instytucjonalnej 

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 

wydaje ocenę: 

 

pozytywną 
 

§2 

 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie spełnia  przyjęte kryteria jakościowe oceny 

instytucjonalnej w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

Kryteria dotyczące: współdziałania z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, 

współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi, oraz 

funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów uzyskały ocenę ,,wyróżniająco”. 

 

Pozostałe kryteria, odnoszące się do zgodności działania jednostki z misją i strategią Uczelni, 

funkcjonowania i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, efektywności 

polityki kadrowej realizowanej w jednostce, zapewnienia rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej 

zgodnie ze strategią rozwoju jednostki, jakości kształcenia na studiach doktoranckich, a także jakości 

kształcenia na studiach podyplomowych – otrzymały ocenę „w pełni”.  

 

§3 

 

Ocena działalności jednostki wymienionej w §1 obowiązuje do roku akademickiego 2022/2023. 

 

§4 

 

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

§5 

 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2) Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

 

Krzysztof Diks  


