Uchwała Nr 98/2015
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyinei
z dnia 19 lutego 2015 r.

Studiów
w sprawie oceny programowej na kierunku rrnauki o rodzinie'' prowadzonym na Wydziale
ńdukacy;nych Atńeum _ SżkoĘ Wyższej w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego stopnia
o

profilu prakĘcznym
$1

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 \ipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie v',yższym
Akredytacyjnej - po Zapoznaniu się
1oz' U. z 2012 r. poz' 57Ż, z późn. zm) Prezydium Polskiej Komisji
) raportem Zespołu oceniające go oIaz stanowiskiem Uczelni, a takŻe kierując się sprawozdaniem Zespołu
działającego w obszarze nauk humanistycznych w sprawie oceny programowej na kierunku ornauki
_ SzkoĘ Wyższej w Gdańsku
o rodłinieo' prowadzonym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum
na poziomie_studiów pierwszego stopnia o profilu prakĘcznym, wydaje ocenę:

pozyawnq
$2
_
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iŻ Wydział Studiów Edukacyjnych Ateneum Szkoły
Wyiszej w Gdańiku speinia *y.''ugu''i' kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów
kształcenia, oraz organizacyjne dó prówadzenia na kierunku ,,nauki o rodzinie'' studiów pierwszego stopnia
jakościowym
o profilu praktycznym. Poziom pr-owadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kry'teriom
w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozy'tywnej.
Spośród podlegających ocenie siedmiu kryteriów jakoŚciowych wszystkie uzyskały ocenę ,,w pełni''. Są to
kryteria ódno.ąó. śiędo' koncepcji rozwoju ocenianego kieruŃu, celów i efektów kształcenia oraz systemu
icń weryfikacji, proglamu studiów' zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, systemu wsparcia
sfudentów w procesió uczenia się oraz wewnętrmego systemu zapewnienia jakościksŻałcenia. Kryterium
odnoszące się do badań naukowych nie było oceniane, ponieważ w przypadku rea|izacji vłyłączniestudiów
pierwszego stopnia o profilu praktycznymprowadzenie działalnościnaukowo-bada-wczej nie jest obligatoryjne.

$3
Następna ocena programowa na kierunku ,,nauki o rodzinie'' w wymienionej w $
w roku akademickim 2020 12027.

1

jednostce powinna nastąpić

$4

1.

2.

IJczelnianiezadowo|ornzuchwały moŻe złożyć,wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek,

o którym

mowa

w ust. I,

należy kierować

do Polskiej Komisji

Akredytacyjnej

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

$s
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisj i Akredytacyj nej otrzymuj

ą:

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

2)

Rektor Ateneum - SzkoĘ WyŻszej w Gdańsku.

$6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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