
Uchwala Nr 238 /2019 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 23 maja 2019 r. 

W sprawie oceny programowej na kierunku /ogistyka prowadzonym 
na Wydziale Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej 

na poziomie studiéw pierwszego i drugiego stopnia o profilu og6lInoakademickim 

§ 1 

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z pézn. zm.) w zwiazku z art. 225 ust. 3 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe — Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z pézn. zm.) Prezydium Polskie] Komisji Akredytacyjnej, 
po zapoznaniu sie z raportem Zespolu Oceniajacego oraz stanowiskiem Uczelni, a takze 
kierujgc si¢ sprawozdaniem Zespotu nauk spolecznych w zakresie nauk ekonomicznych, 
Ww sprawie oceny programowej na _ kierunku Jogistyka prowadzonym na Wydziale 
Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej na poziomie studidw pierwszego i drugiego 
stopnia o profilu og6Inoakademickim — wydaje ocene 

pozytywng 

§2 

Prezydium Polskie} Komisji Akredytacyjnej stwierdza, ze proces ksztalcenia 
realizowany na Wydziale Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej umozliwia studentom 
kierunku Jlogistyka osiagniecie zalozonych efekt6w ksztalcenia dla studidw pierwszego 
i drugiego stopnia o profilu ogdlInoakademickim. 

Jakosé prowadzonego ksztalcenia spelnia przyjete przez Komisje kryteria oceny 

programowej w stopniu pozwalajgcym na wydanie oceny pozytywnej. 

Wszystkie przyjete przez Polska Komisje Akredytacyjng kryteria jakoSciowe oceny 
programowej uzyskaly ocene ,, w pelni”’. 

§ 3 

Nastepna ocena programowa na kierunku /Jogistyka w jednostce wymienionej w § | powinna 
nastqapi¢ w roku akademickim 2024/2025.



§4 

1. Uczelnia niezadowolona z uchwaly moze zlozy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Whiosek, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy kierowa¢ do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia uchwaly. 

§5 

Uchwale Prezydium Polskie} Komisji Akredytacyjnej otrzymuja: 
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, 
2. Rektor Politechniki Czestochowskiej. 

§ 6 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

PRZEWODNICZACY 
POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

Vo Why 
Krzysztof Diks


