
Uctwela Nr 394DOt7
Prerydium polskiej Komisji Akredytrcyjnej

z dnio 7 wrze6nia2017 r.

w sprswie oceny progremowej na kierutrku -elel.trotechnike.prowedzonym ne Wydziale Elektrycztrym politechniki Stpkiej w Gliwicach
trs poziomie studi6w pierwszego i drugiego stopnia

o prolilu og6lnorkademickim

$l
Na podstaq/ie art. 48a ust. 3 9I" un. 52 ust. I ustawy z dnia 21 lipa 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyzszym @2. tJ. z 2016 r. poz. 1g42,'z piti:b. -r.1 iroyair- fofrU"iKomisji, A-kredyacyjnej, po zapoznaniu .4 , rapo.t"- Zespolu Oceniajq""go o#
stanowiskiem uczerni' a takze kierui4c sig iprawozdaniem zesporu *rt t 

"t 
oi""^y"4

w. sprawie ocgry pmgramowej na kierunku ,,elektrotecbnika. prowadzonym ," Wydril;
Elektrycznlm_Politechniki stqstie3 w Gliwicach na poziomie studi6w pierwszego i a*gi"g.
stopnia o profilu og6lnoakadonickim, wydaje ocenq:-

Prezydium Polskiej Komisji Akredyacyjnej stwierdza, D wysoka jakodd ksztarcenia
pmwadzonego na wy&iale Elektrycaym poritechniki st4skiel * Gli*cach na uerunku
.,elektr_otechnika" na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu og6rnoakademickim,
uz.asqfui3 yydalie oceny wyr6zniajqcej.
Pigi spo5rod o5miu przyjgtych przez polsk4 Komisjg Akredytacyjn4 kryeri6w oceny
programowej uzyskalo oceng .wyr6miajqco": koncepcja ksztalc"oiu i;g aoa"ose z nisia oraz
strategiq uczelni; program ksztdcenia oraz modiwLsc osiagnigcia 

-zikuaanyct 

"i"Lto*ksztalcenia; kadra prowadz4ca proces ksztalceuiq umidzynarodo;enie procesu ksaalceniqintastuktu-a w procesie kszatcenia Natomiast kyteria: skrfecznod
*ewn9tnnego systsmu zapewdenia jakosci ksztdcenia; wsp6lprdca z otoczfrtif,,I- spoleczno-
gospodarc4m w pmcesie ksztalcenia; opieka nad studentamioraz wsparcie w procesii uczenia
sig i osiqga:ria efekt6w ksztalcenia otrzym aty oceng ,,w pelni " .

tyniiniajqcq
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Nastgpna ocena prcgramowa na kierunku ,,elektrotechnika" w jednostce wymianionej w $ 1
powinna nast4pid w rol-u akademicy,tm Z0Z4/ZOZS.

$4

I . Uczelnia niezadowolona z uchwaly mo1,e zlofit, wniosek o ponowne rozpafzenie sprawy.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. l, nalezy kierowad do polskiej fomiili AfreAylcyinei

w tenninie trzydziestu dni od &ria dorgczenia uchwaly.
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llcl-ryale 
Preadium polskiej Komisji Akredyact'nej otrzymuj4:

I . Minister Nauki i Szkolnictwa w yzsza1o.
2. Rektor polircchniki Shskiej w Gliwicach.

$6
Uchwala wcho&i w 2ycie z dniem podjgcia.
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