
    

Uchwata Nr 41/2020 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

  

w sprawie oceny programowej na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym 

na Politechnice Czestochowskiej na poziomie studidw pierwszego stopnia o profilu 

ogdlnoakademickim 

§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 opinig zespotu nauk inzynieryjno-technicznych, stanowigca 

zatacznik do niniejszej uchwaty, raportem zespotu oceniajacego oraz stanowiskiem Uczelni 

w sprawie oceny programowej na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na 

Politechnice Czestochowskie} na poziomie studidw  pierwszego  stopnia_ o profilu 

ogdlnoakademickim, wydaje ocene: 

pozytywng 

§2 

Prezydium Polskie} Komisji Akredytacyjnej stwierdza, ze proces ksztatcenia realizowany 

w Politechnice Czestochowskiej umoiZliwia studentom kierunku automatyka i robotyka 

osiagniecie zatozonych efekt6w uczenia sie dla studidw pierwszego stopnia o profilu 

ogdlnoakademickim. 

Wszystkie kryteria okreslone w rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 

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

uszczegotowione w zataczniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiacego 

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

zostaty speinione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. 

§3 

Nastepna ocena programowa na kierunku automatyka i robotyka w uczelni wymienionej w § 1 

powinna nastapi¢ w roku akademickim 2025/2026. 

§4 

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

2. Wniosek, o kt6érym mowa w ust. 1, nalezy kierowac do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaty. 

3. Na sktadajacym wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 ust. 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce cigzy obowigzek zawiadomienia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego o jego zlozeniu. 

§5 

Uchwate Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymuja: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. 

2. Rektor Politechniki Czestochowskigj. 

§6 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczacy 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

\ Vs). 
Krzysztof Diks


