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Ww sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Politechnice 

Czestochowskiej na poziomie studidw drugiego stopnia o profilu og6lnoakademickim 

§1 

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — 

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, po zapoznaniu sie z opiniga zespotu nauk inzynieryjno-technicznych, stanowiaca 

zatacznik do niniejszej uchwaty, raportem zespotu oceniajacego oraz stanowiskiem Uczelni 

w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka prowadzonym na Politechnice 

Czestochowskiej na poziomie studidw drugiego stopnia o profilu ogdlnoakademickim, wydaje 

ocene: 

pozytywng 

§2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, ze proces ksztatcenia realizowany na 

Politechnice Czestochowskiej nie w petni umozliwia studentom kierunku informatyka 

osiagniecie zatozonych efekt6w uczenia sie dla studid6w drugiego stopnia o profilu 

ogélnoakademickim. 

Sposrdd kryteridw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 

12 wrzesnia 2018 r. w sprawie kryterid6w oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), 

uszczegdtowionych w zataczniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowigcego 

zatacznik do uchwaty Nr 4/2018 Polskie} Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r., 

zwanego dalej Statutem, kryteria: 1.Konstrukcja programu studidw: koncepcja, cele 

ksztatcenia i efekty uczenia sie, 2.Realizacja programu studidw: tresci programowe, 

harmonogram realizacji programu studidw oraz formy i organizacja zajec, metody ksztatcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania ij uczenia sie — zostaly spetnione czesciowo. 

Pozostate kryteria, tj. 3. Przyjecie na studia, weryfikacja osiagniecia przez studentow efektow 

uczenia sie, zaliczanie poszczegdlnych semestrow i lat oraz dyplomowanie, 4. Kompetencje, 

doswiadczenie, kwalifikacje i liczebnos¢ kadry prowadzacej ksztatcenie oraz rozwdj 

idoskonalenie kadry, 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studidw oraz ich doskonalenie, 6. Wspdtpraca zotoczeniem spoteczno- 

gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studidw oraz jej wptyw na 

rozwoj kierunku, 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiedzynarodowienia procesu 

ksztatcenia na kierunku, 8. Wsparcie student6w wuczeniu sie, rozwoju spotecznym, 

naukowym lub zawodowym i wejsciu na rynek pracy oraz rozw6dj i doskonalenie form wsparcia, 

9. Publiczny dostep do informacji o programie studidw, warunkach jego realizacji i osigganych 

rezultatach, jak rowniez 10. Polityka jakosci, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, 

przeglad i doskonalenie programu studidw — zostaty spetnione. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zobowigzuje uczelnie wymieniona w § 1 do realizacji 

nastepujacych zalecen: 

w odniesieniu do kryterium 1. 

Zapewnic zgodnosc¢ koncepcji ksztatcenia studidw drugiego stopnia z poziomem 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji w zakresie ksztattowania umiejetnosci postugiwania sie jezykiem obcym. 

w odniesieniu do kryterium 2. 

Zapewnic potwierdzanie osiagniecia efektu uczenia sie odnoszacego sie do znajomosci jezyka 

obcego na poziomie B2+. 
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§3 

Z uwagi na zaistnienie okolicznosci przewidzianych w pkt 3.2. zatacznika nr 3 do Statutu 

powtorne postepowanie oceniajgce na kierunku informatyka w uczelni wymienionej w § 1 

nastapi w roku akademickim 2021/2022. 

§4 

1. Uczelnia niezadowolona z uchwaty moze ztozyé wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy kierowac do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 

3. Na sktadajacym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 ust. 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce ciazy obowiazek zawiadomienia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego o jego ztozeniu. 

§5 

Uchwate Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymuja: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. 

2. Rektor Politechniki Czestochowskiej. 

§6 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczacy 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
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