
 

  
Uchwała nr 359/2021 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 6 maja 2021 r. 

 
 

 

  

 
w sprawie wydania oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Politechnice 
Świętokrzyskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym 

 
§ 1 

Na podstawie art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
kierując się sprawozdaniem II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie 
dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 
nauki o zarządzaniu i jakości, 

odstępuje od wydania oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na 
Politechnice Świętokrzyskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

praktycznym  

§ 2 
W dniach 31.01-01.02.2020 r. zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził 
wizytację kierunku ekonomia prowadzonego na Politechnice Świętokrzyskiej na poziomie 
studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym. W toku przeprowadzonej oceny 
stwierdzono, iż od roku akademickiego 2019/2020 Uczelnia dokonała zmiany profilu studiów 
na kierunku ekonomia z profilu ogólnoakademickiego na praktyczny. Zmianę tę wprowadzono 
jednakże wadliwie w oparciu o art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 
z późn. zm.), zgodnie z którym w terminie do dnia 1 października 2019 r., senaty uczelni 
powinny dostosować programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 
2019/2020 do wymagań określonych w tej ustawie. Dostosowanie programów studiów, 
o którym mowa we wskazanym przepisie nie upoważniało Uczelni do zmiany profilu. Z uwagi, 
że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), studia prowadzone są na określonym kierunku, 
poziomie i profilu, nie może być mowy o zmianie profilu, tylko o utworzeniu nowych studiów 
o innym profilu. 
Pismem z dnia 21 września 2020 r. Uczelnia poinformowała, iż przystąpiła do kompletowania 
dokumentacji wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie 
pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku o profilu praktycznym. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjne biorąc pod uwagę, iż Uczelnia nie prowadziła 
studiów o profilu praktycznym, postanowiło odstąpić od oceny programowej.   

§ 3 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Edukacji i Nauki, 
2. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 
12.05.2021 r. 

 
Krzysztof Diks 



 

 

 


