
Uchwała Nr 353/ 2014
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku ,,ochrona środowiska'' prowadzonym
na Wydzia|e Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego

stopnia o profiIu ogóInoakademickim

$1

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. I ustawy z dnia f7 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz, U. z 201f r, poz' 572, z póżn zm.) Prezydium Polskiej Komisji

Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespofu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni'
a także kierując się sprawozdaniem Zespofu działającego w obszarach nauk: przyrodniczych oraz

rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny plogramowej na kierunku ,,ochrona
środowiska'' prowadzonym na Wydzia|e Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie

studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. wydaje ocenę:

poĄyawnq
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Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, ze Wydział Chemii Uniwersytetu

Gdańskiego spetnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia

na kierunku ,,ochrona Środowiska'' studiow pierwszego i drugiego stopnia o profilu

ogólnoakademickim. W stopniu wyrożniajqcyn spełnione zostały kryteria dotyczące koncepcji

rozwoju kierunku, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej oraz prowadzenia badań

naukowych, natomiast kryteńa odnoszące się do celów i ęfektów kształcenia oraz stopnia ich

lveryfikacji' plogramu studiów, Systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się,

atakże wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia uzyskaĘ ocenę w pełni'

Poziom prowadzonego kształcenia spełnia zatern kryteńa jakościowe w stopniu pozvla|ającym na

wydanie oceny pozytylvnej.
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Następna ocena programowa na kierunku ,,ochrona Środowiska'' w wymienionej w $ l jednostce

powinna nastąpic w roku akademickim f0t9 12020.
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1. Uczelnia niezadowolona z uchwaĘ moze złożyć wniosek o ponowne rozpatrze[ie sprawy'

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. I, na|ezy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.
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Uchwałę Prezydium Po lskiej Komi sj i Akredyacyj nej otrzym uj 4 :

l. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,

2. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego'
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


