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Państwowa Komisja Akredytacyjna
Jest jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa wyższego,
ustawowym organem działającym na rzecz jakości kształcenia,
której opinie i uchwały mają moc prawną. Państwowa Komisja
Akredytacyjna została powołana ustawą z dnia 20 lipca 2001
roku jako ustawowy organ działający na rzecz jakości kształcenia. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena niesie za sobą konsekwencje w postaci decyzji Ministra
Edukacji Narodowej o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnień do
kształcenia na danym kierunku i poziomie kształcenia.
Do zadań Komisji Akredytacyjnej należy:
Opiniowanie wszystkich wniosków dotyczących
a) utworzenia uczelni,
b) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej,
c) utworzenia nowych kierunków studiów.
Dokonywanie oceny jakości kształcenia oraz przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków prowadzenia studiów wyższych we wszystkich polskich uczelniach.
Wyrażanie zgody na utworzenie i prowadzenie kierunku studiów innego niż określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów.
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej ustala
listę kierunków studiów i uczelni, które podlegają ocenie w
danym roku kalendarzowym.
W roku 2006 nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o kierunkach,
które zostaną poddane ocenie, a załączona tabela przedstawia
kierunki, które były i które będą jeszcze oceniane przez PKA.
Kolejne etapy procedury oceny jakości kształcenia
Prezydium ustala listę kierunków studiów i uczelni, które
podlegają ocenie w danym roku kalendarzowym.
↓
Uczelnie zostają powiadomione o rozpoczęciu procedury
oceny jakości kształcenia z jednoczesną prośbą o przesłanie do Komisji raportu samooceny w ciągu sześciu tygodni
od daty dostarczenia zawiadomienia.
↓
Uczelnie przesyłają do Komisji opracowane raporty samooceny.
↓
Sekretarz powołuje zespół oceniający.
↓
Zespół oceniający zapoznaje się z raportem samooceny i
uczelnia zostaje powiadomiona o planowanej wizytacji
↓
Przeprowadzenie wizytacji przez zespół oceniający.
↓
Zespół oceniający przygotowuje raport zawierający ocenę
spełnienia warunków prowadzenia studiów wyższych oraz
opinię o jakości kształcenia.
↓
Raport zostaje przesłany do zainteresowanej uczelni, z jednoczesną prośbą o ustosunkowanie się do uwag zespołu
oceniającego, zawartych w raporcie, w ciągu 14 dni od
daty dostarczenia.
↓
Uczelnia zapoznaje się z raportem zespołu oceniającego oraz przesyła stosowne uwagi do Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
↓
Przewodniczący zespołu oceniającego przedstawia raport na
posiedzeniu zespołu kierunków studiów oraz zgłoszone przez
uczelnię uwagi. Zespół kierunków studiów formułuje opinię.
↓
Opinię zespołu kierunków studiów wraz z jej uzasadnieniem
i propozycją oceny przedstawia na posiedzeniu Prezydium
Przewodniczący zespołu.
↓
Przewodniczący Komisji poddaje pod głosowanie propozycję oceny zespołu kierunków studiów.
↓
Prezydium podejmuje odpowiednią uchwałę.
↓
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↓
Uchwała zostaje przekazana do uczelni oraz do ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Skala ocen stosowanych przez Państwową Komisję
Akredytacyjną:
WYRÓŻNIAJĄCA
Ocenę wyróżniającą może otrzymać jednostka wyróżniająca się wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, dobrą bazą
materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferująca studentom udział w studiach
i programach międzynarodowych, a także stwarzająca warunki do rozwoju ich aktywności naukowej. Kolejna ocena dokonywana jest po upływie 5 lat, o ile nie zaistnieją przesłanki do
przeprowadzenia jej wcześniej.
POZYTYWNA
Ocena pozytywna stanowi punkt odniesienia dla formułowania pozostałych ocen i świadczy o spełnieniu wymagań
kadrowych, programowych i organizacyjnych oraz dotyczących bazy materialnej, określonych przepisami prawa. W
przypadku studiów magisterskich uwzględniany jest także
poziom prowadzonych badań naukowych. Kolejna ocena
dokonywana jest po upływie 5 lat, o ile nie zaistnieją przesłanki do przeprowadzenia jej wcześniej.
WARUNKOWA
Ocena warunkowa może być sformułowana, jeżeli ogólne
warunki realizacji kształcenia rokują możliwość usunięcia występujących uchybień w czasie nie dłuższym niż rok.
Uchwała Prezydium PKA zawiera stosowne zalecenia
wraz z terminami ich realizacji, a także możliwość kolejnej
wizytacji.
NEGATYWNA
Ocena negatywna może być wydana, jeżeli jednostka utworzyła kierunek lub specjalność zawodową z naruszeniem
przepisów prawa, lub prowadzi kształcenie na poziomie
znacznie niższym od niezbędnego minimum, co spowodowane jest w szczególności:
1) brakiem wystarczającej kadry nauczycieli akademickich
o odpowiednich kwaliﬁkacjach merytorycznych i formalnych,
2) prowadzeniem kształcenia wg planów studiów i programów nauczania niespełniających wymagań kreślonych
w standardach nauczania, w związku z czym absolwent
nie uzyskuje wiedzy i umiejętności istotnych oraz charakterystycznych dla danego kierunku studiów,
3) nieokreśleniem zasad i kryteriów przygotowywania oraz
oceny prac dyplomowych lub przyjęcie takich zasad i
kryteriów, w wyniku których prace te nie odpowiadają
podstawowym wymaganiom metodologicznym i merytorycznym oraz są niezwiązane tematycznie z danym
kierunkiem studiów,
4) niezapewnieniem należytych warunków materialnych brak odpowiednich pracowni, laboratoriów, aparatury i
zasobów bibliotecznych itp.,
5) nieprowadzeniem badań naukowych w zakresie i na
poziomie uprawniającym do realizacji kształcenia na
poziomie magisterskim.
Zgodnie z art.49 ust.5 „Prawa o szkolnictwie wyższym”
Państwowa Komisja Akredytacyjna przekazuje ocenę
Komisji wraz z uzasadnieniem w terminie miesiąca od dnia
zakończenia procedury oceniania.
Skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej:
W skład PKA wchodzą:
- Przewodniczący - dr hab. Zbigniew Marciniak
- Sekretarz - dr hab. Mieczysław Wacław Socha
- Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Marek Dietrich
- Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Mania
oraz Zespoły 10 kierunków studiów:
- humanistycznych
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przyrodniczych
matematyczno – ﬁzyczno - chemicznych
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
medycznych
wychowania ﬁzycznego
studiów technicznych
ekonomicznych
społecznych i prawnych
artystycznych,
a także Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

W naszym Uniwersytecie PKA dokonała oceny jakości kształcenia na 19 kierunkach studiów (zał. – tabela).
W większości były to oceny pozytywne, a jeśli zdarzały się
przypadki (sporadyczne) oceny warunkowej, to po usunięciu występujących uchybień – PKA wystawiła ocenę pozytywną.

zielonogórski

Każdy wydział naszej uczelni był wizytowany przez członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Po tych kilku doświadczeniach wiadomo, że:
- po pierwsze: należy być już przygotowanym organizacyjnie i kadrowo do oceny,
- po drugie: należy bardzo solidnie przygotować raport
samooceny ( zgodnie z Uchwałą Nr 18/2002 Prezydium
PKA z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie wytycznych do
przygotowania raportu samooceny),
- po trzecie: jeśli już zespół wizytujący jest na „naszym”
wydziale, należy zrobić wszystko, by wizyta PKA przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Państwowa Komisja Akredytacyjna działa już piąty rok i
nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że przyjdzie czas,
kiedy musimy zaprezentować nasze mocne (a czasami i
słabe) strony.
Opracowała: Maria Kupisz

Wykaz kierunków Uniwersytetu Zielonogórskiego podlegających ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Lp.

1.

Nazwa wydziału UZ

Wydział
Artystyczny

Kierunki studiów
Ocenione
1.Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
3. Malarstwo
4. Graﬁka

2.

Wydział
Elektrotechniki,
Informatyki
i Telekomunikacji

1. Informatyka

1.Filologia polska (PKA)
2.Historia (PKA)

3.

Wydział
Humanistyczny 3. Filologia

4. Politologia (PKA)
5. Filozoﬁa (UKA
- 2004 na 5 lat)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wydział
Inżynierii
Lądowej i
Środowiska

1. Ochrona środowiska
2. Budownictwo

Wydział
1. Pedagogika (PKA)
Nauk Pedagogicznych
i Społecznych 2. Socjologia (PKA)
Wydział
Matematyki,
Informatyki i
Ekonometrii
Wydział
Fizyki i
Astronomii

Wydział
Mechaniczny

Wydział
Zarządzania

Ocena uzyskana
po kontroli PKA
Studia zawod.:
pozytywna
Studia zawod. i mgr:
pozytywna
Studia mgr:
pozytywna
Studia zawod.:
pozytywna
Studia zawod. i mgr:
pozytywna
Studia zaw. i mgr:
pozytywna
Studia mgr:
pozytywna
Studia mgr:
pozytywna

Następna ocena
(w roku akad.)

Kierunki
pozostałe do
oceny (nazwa)

Uwagi

2008/09

2009/10
2009/10

1.Jazz i muzyka estradowa
2.Architektura
wnętrz

2009/10
1.Elektrotechnika
2008/09

2.Elektronika
i telekomunikacja

2009/10
2009/10

Filozoﬁa
- PKA

2009/10

Filologia
– po ocenie
– oczekiwanie
na decyzję
PKA

pozytywna
Studia mgr:
pozytywna
Studia zawod.:
warunkowa
Studia zawod. i mgr:
pozytywna
Studia I i II stopnia:
pozytywna

2009/10
2005/06

1. Inżynieria
środowiska

2007/08
2008/09

Na wydziale
oceniono już
obydwa kierunki.

Studia II stopnia:
pozytywna

2010/11

1. Matematyka

Studia mgr:
pozytywna

2008/09

1. Informatyka
i ekonometria

1. Fizyka

Studia mgr:
pozytywna

2009/10

1.Astronomia
2.Fizyka techniczna

1. Edukacja techniczno – informatyczna

Studia magisterskie:
pozytywna

2010/11

2. Mechanika i budowa maszyn

Studia I i II stopnia:

3. Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I i II stopnia:

1. Zarządzanie
i marketing

Studia mgr i lic.:
pozytywna

Wszystkie
kierunki na
Wydziale
Mechanicznym - ocenione

Oczekiwanie
na decyzję
PKA
Oczekiwanie
na decyzję
PKA

2008/09
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