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Misja PKA

Podstawowym celem Komisji jest 
wspomaganie polskich uczelni publicznych i 
niepublicznych w budowaniu standardów 

edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców 
obowiązujących w europejskiej i globalnej 
przestrzeni akademickiej. 





Uprawnienia Komisji

Przekazywanie Ministrowi NiSW opinii nt:

• Oceny jakości kształcenia na kierunku studiów;

• Utworzenia uczelni/zamiejscowego ośrodka 
dydaktycznego;

• Uruchomienia nowego kierunku studiów;

• Uruchomienia studiów II-go stopnia;

• PrzedłuŜenia pozwolenia na funkcjonowanie uczelni.

Art. 49 ust. 1 PSW
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Prezydium PKA

Skład:

• Przewodniczący PKA,

• Sekretarz PKA,

• Przewodniczący Zespołów Kierunków 

Studiów,

• Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.



Kompetencje Prezydium

Ustalanie:

– ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia,

– wytycznych do raportu samooceny,

– zasad przeprowadzania wizytacji,

– listy uczelni i kierunków do oceny na rok 
akademicki.

Podejmowanie uchwał w zakresie uprawnień PKA

Statut PKA §7 pkt 1
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Sektor szkolnictwa wyŜszego w Polsce 
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niepublicznych szkół
wyŜszych umoŜliwia 
kształcenie na jednym lub 
dwóch kierunkach 
studiów, 
a jedynie 7% na 
dziesięciu i więcej.

2008/2009 -- Liczba stud. inŜ. tech. ~131 000 (6,8%)
publ. 1 268 366 (65,7%) -- Liczba NA ~100 000,
niepubl. 659 396 w tym ~84 000 w szkołach publ.

1 927 762





Skala Ocen

Minister NiSW

wygasza lub 

zawiesza prawo 

do prowadzenia 

kierunku lub 

stopnia kształcenia

Uchwała Prezydium 

zawiera działania 

naprawcze i termin 

ich wprowadzenia; 

MoŜliwość kolejnej 

wizytacji po 1 roku

Przyznawana na 2-6 

lat; wcześniejsza 

wizytacja moŜliwa w 

razie konieczności

Następna ocena 

po 8 latach; 

powoduje wzrost 

dotacji budŜetowej 

dla uczelni 

publicznych

Negatywna Warunkowa Pozytywna WyróŜniająca
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PKA w liczbach
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Zespół Kierunków Studiów Technicznych

• Działa w składzie 11 osobowym. 

• Ocena jakości kształcenia wykonywana przez 
ten Zespół obejmuje 23 kierunki prowadzone 
przez 552 jednostki uczelni: 418 publicznych
i 134 niepublicznych. 

• 358 zostało juŜ ocenionych. 

• 96 wyznaczonych na rok akademicki 2009/2010.

• Grupa ekspertów zewnętrznych - 170 osób, w 
tym 5 ekspertów z uczelni zagranicznych
(9-14 na kierunek).



LP. KIERUNKI STUDIÓW 
TECHNICZNYCH

LICZBA JEDNOSTEK 
PROWADZĄCYCH 

KSZTAŁCENIE

LICZBA JEDNOSTEK
OCENIONYCH

stan na 31.12.2009
1 Architektura i urbanistyka 21 13

2 Automatyka i robotyka 29 22

3 Budownictwo 40 22

4 Elektronika i telekomunikacja 27 22

5 Elektrotechnika 30 30

6 Energetyka 14 0

7 Geodezja i kartografia 18 11

8 Górnictwo i geologia 13 12

9 Informatyka (inŜynierska) 104 80

10 InŜynieria chemiczna i procesowa 9 6

11 InŜynieria materiałowa 24 15

12 InŜynieria środowiska 42 33

13 Lotnictwo i kosmonautyka 5 0

14 Mechanika i budowa maszyn 47 43

15 Mechatronika 18 0

16 Metalurgia 6 5

17 Nawigacja 4 2

18 Oceanotechnika 3 2

19 Papiernictwo i poligrafia 4 3

20 Technologia chemiczna 14 14

21 Transport 23 13

22 Włókiennictwo 2 2

23 Zarządzanie i inŜynieria produkcji 55 30

RAZEM 552 358



Typ uczelni Uniwersytety Politechniki
Uczelnie 

ekonomiczne
Uczelnie 
rolnicze

Uczelnie 
wojskowe

Akademie 
morskie

PWSZ
Uczelnie 

niepubliczne
Razem

architektura i urbanistyka 1 11 2 7 21

automatyka i robotyka 2 24 1 2 29

budownictwo 2 18 2 1 7 10 40
elektronika i telekomunikacja 2 17 1 1 3 3 27
elektrotechnika 2 21 1 5 1 30
energetyka 1 11 1 1 14
geodezja i kartografia 1 3 2 1 1 1 9 18
górnictwo i geologia 12 1 13
informatyka

inŜynierska
5 23 2 13 62 104

inŜynieria chemiczna i 

procesowa
1 8 9

inŜynieria materiałowa 1 18 1 1 1 2 24

inŜynieria środowiska 6 21 6 5 4 42

lotnictwo i kosmonautyka 2 2 1 5
mechanika i budowa maszyn 2 27 1 2 2 10 3 47
mechatronika 1 8 2 1 1 5 18
metalurgia 5 1 6
nawigacja 1 2 1 4
oceanotechnika 2 1 3
papiernictwo i poligrafia 4 4
technologia chemiczna 13 1 14
transport 11 3 2 7 23
włókiennictwo 2 2
zarządzanie i inŜynieria 

produkcji
1 25 1 3 1 7 16 55

Razem 28 286 1 16 15 12 60 134 552





ZKST  - II kadencja (2005-2007), OCENY

Ocena wyróŜniająca pozytywna warunkowa negatywna

Uczelnie 
publiczne

7 151 15 7

Uczelnie 
niepubliczne

0 28 13 8

Razem 7 179 28 15

Kierunki, które najczęściej występują w uczelniach niepublicznych to: 
1. informatyka, 
2. zarządzanie i inŜynieria produkcji, 
3. architektura i urbanistyka, 
4. geodezja i kartografia, 
5. budownictwo, 
6. inŜynieria materiałowa.





Liczba uchwał rozpatrywanych wniosków w latach 
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Zespół w drugiej kadencji opiniował 109 wniosków o uruchomienie studiów I stopnia. 

Wnioski składane najliczniej dotyczyły początkowo kierunku informatyka, 

a później zarządzanie i inŜynieria produkcji. 





Istotne zmiany w funkcjonowaniu PKA

• W 2009 r. PKA uzyskała akredytację ENQA i została członkiem ENQRA.

• Opracowano szereg nowych kryteriów oceny jakości kształcenia.

• Opracowano nowy wzór raportu z wizytacji – raport upubliczniany w
internecie (od 25 lutego 2010 r.).

• Opracowano i wdroŜono Kodeks Etyki.

• Prowadzona jest ankietyzacja w wizytowanych uczelniach nt. sposobu 
przeprowadzania wizytacji.



Planowane zmiany w funkcjonowaniu PKA

• Opracowanie / zmiana kryteriów oceny jakości 
kształcenia;

• Modyfikacja Raportu Samooceny;

• Wprowadzenie akredytacji instytucjonalnej;

• Przygotowanie do wprowadzenia Krajowych Ram 
Kwalifikacji.







































Wnioski z wizytacji

1. Wynik ogólny przeprowadzonych w 2009 r. 116 ocen jakości 
kształcenia naleŜy uznać za bardzo dobry: sformułowano tylko 8 ocen 
negatywnych (2 – w uczelniach publicznych, 6 – w niepublicznych) 
oraz 4 oceny warunkowe (2 w publicznych i 2 w niepublicznych). 
Oceny pozytywne uzyskało 96 jednostek (ok. 83%), w tym 3 – ocenę
wyróŜniającą (uczelnie publiczne). Wynik ten, w ujęciu procentowym, 
jest bardzo zbliŜony do uzyskanego w roku 2008.

2. Większość wizytowanych uczelni publicznych bardzo dobrze 
wykorzystuje moŜliwość starania się o środki unijne. Powstają nowe 
budynki, remontowane są stare obiekty, powstają nowe laboratoria 
i/lub modernizowane są stare. Są to na ogół duŜe, osiągające wartość
kilkudziesięciu milionów złotych, inwestycje. Niektóre programy 
inwestycyjne obejmują kilku partnerów z uczelni, z sektora nauki (np. 
instytutów PAN) i/lub z  przemysłu. Niekiedy, szczególnie poza 
Warszawą, uczelnie korzystają z pomocy finansowej lokalnych władz i 
lokalnego (regionalnego) przemysłu. Efekty realizacji ww. programów 
i ich pozytywny wpływ na jakość kształcenia są juŜ wyraźnie 
dostrzegalne, szczególnie podczas powtórnej wizytacji w tym samym 
ośrodku po kilku latach ( w trakcie II cyklu ocen).



Wnioski z wizytacji

3. Malejąca liczba kandydatów na studia (początek niŜu 
demograficznego) nie jest na razie odczuwalna w uczelniach 
publicznych – niektóre z nich notują nawet wzrost liczby kandydatów 
na studia techniczne, ale tylko w siedzibach głównych uczelni. 
Znacznie maleje liczba chętnych do studiowania w zamiejscowych 
ośrodkach dydaktycznych – młodzieŜ wybiera studiowanie w duŜych 
ośrodkach akademickich. Maleje takŜe gwałtownie liczba kandydatów 
do szkół niepublicznych, zarówno w duŜych jak i w małych ośrodkach. 
PowyŜszy trend powoduje zamykanie kształcenia w zamiejscowych 
ośrodkach dydaktycznych szkół publicznych z jednej strony oraz 
podejmowanie prób uruchamiania nowych, bardziej atrakcyjnych 
(np. „budownictwo”, „mechanika i budowa maszyn”, „mechatronika”) 
kierunków studiów technicznych przez szkoły niepubliczne – z drugiej 
strony. Niektóre szkoły niepubliczne, dotychczas o profilu 
humanistycznym, dąŜą do uruchomienia kierunków studiów 
technicznych, mimo iŜ nie mają odpowiedniej bazy laboratoryjnej.



Wnioski z wizytacji
4. Do słabych stron kształcenia w szkołach publicznych i (szczególnie) 

niepublicznych naleŜy zbyt wolno postępujący proces 
umiędzynarodawiania uczelni. W uczelniach publicznych notuje się
powolny wzrost liczby zajęć oferowanych w językach obcych, 
korzystają z nich studenci polscy i nieliczni studenci zagraniczni –
uczestnicy programów wymiennych. Studenci polscy w bardzo małym 
stopniu korzystają z moŜliwości wyjazdów na 1-2 semestry na studia 
za granicą. Powody są następujące:

• małe stypendia nie dają szansy na utrzymanie się bez pomocy 
rodziców i/lub pracy zarobkowej w kraju studiowania,

• sztywne przestrzeganie rygorów programowych przez 
macierzystą uczelnię wymusza „odrabianie” róŜnic 
programowych po powrocie, co na ogół skutkuje 
przedłuŜeniem czasu studiowania o 1-2 semestry. Ta sprawa 
ma dwa aspekty: system punktów ECTS powinien umoŜliwiać
zaliczanie semestrów, nawet w przypadku róŜnic 
programowych, ale niekiedy jest to niemoŜliwe ze względu na 
uzyskiwane w trakcie studiów uprawnienia zawodowe (np. 
uprawnienia budowlane na kierunku „budownictwo”), 
wymuszające konieczność pełnej realizacji programu polskiej 
uczelni.



Wnioski z wizytacji
5. Do słabych stron kształcenia w uczelniach niepublicznych naleŜy 

zaliczyć:
� Bardzo duŜą płynność kadry, na ogół nie związanej na stałe z daną szkołą. 

Powoduje to znaczne zakłócenia w realizacji zajęć, liczne zmiany 
wykładowców w trakcie studiów (np. kto inny wykłada, a kto inny 
egzaminuje), obniŜa poziom zajęć.

� Brak laboratoriów, specjalistycznego oprogramowania i bibliotek, bez 
których kształcenie na studiach technicznych nie jest moŜliwe. We wniosku 
o nadanie uprawnień do kształcenia, wnioskodawca na ogół deklaruje, iŜ
studenci – szczególnie w początkowym okresie – korzystać będą z obcych 
laboratoriów (inne wyŜsze szkoły publiczne, średnie szkoły zawodowe, 
laboratoria specjalistyczne jednostek badawczych lub przemysłowych). W 
praktyce, podczas pierwszej wizytacji (gdy pojawią się pierwsi absolwenci 
– czyli po ok. 4 latach od  uruchomienia szkoły) deklaracje te często 
okazują się w znacznej mierze nie spełnione. Publiczne szkoły wyŜsze, ze 
względu na konkurencję, odmawiają współpracy, a laboratoria innych 
jednostek nie spełniają elementarnych wymagań w zakresie wyposaŜenia i 
moŜliwości realizacji podstawowego programu ćwiczeń laboratoryjnych. 
Niezbędne do realizacji dydaktyki specjalistyczne oprogramowanie, 
szczególnie typu CAD/CAM, jest dla małych szkół niepublicznych za drogie, 
to samo dotyczy zakupu ksiąŜek i czasopism.



Wnioski z wizytacji

6. Problemem, na który naleŜy zwrócić uwagę – zarówno w szkołach 
publicznych, jak i niepublicznych – jest jakość prac dyplomowych 
inŜynierskich i magisterskich. Kilkanaście (średnio) procent tych prac 
nie spełnia wymogów stawianych pracom na studiach technicznych –
nie zawiera bowiem samodzielnego rozwiązania problemu 
technicznego (projektów, obliczeń) – są to prace opisowe typu 
„licencjackiego”. Ponadto, prace te ujawniają fakt, iŜ studenci w 
większości prac – poza podstawowymi podręcznikami, poradnikami i 
normami oraz stronami internetowymi firm z danej branŜy – nie 
wykorzystują innego piśmiennictwa. W szczególności nie korzystają
z czasopism krajowych i zagranicznych, które dla inŜyniera powinny 
być podstawowym źródłem informacji o postępie w danej dziedzinie. 
Jest to sygnał świadczący m.in. o niewłaściwym prowadzeniu 
seminariów dyplomowych. 



Nazwa kierunku 
studiów

Ogółem

Opiniowanie wniosków w 2009 r.

Wnioski o 

nadanie 

uprawnień do 

prowadzenia 

kształcenia w 

nowo 
tworzonych 
uczelniach

Wnioski o nadanie 

uprawnień do 

prowadzenia 

kształcenia na 
poziomie studiów 

I stopnia

Wnioski o 

nadanie 

uprawnień do 

prowadzenia 

kształcenia na 
poziomie 

studiów II 
stopnia

Wnioski o przyznanie 

istniejącemu lub nowo 

tworzonemu wydziałowi 
zamiejscowemu, filii lub 

zamiejscowemu ośrodkowi 

dydaktycznemu uprawnień do 

prowadzenia kształcenia

Wnioski o 

przywrócenie 
uprawnień do 

prowadzenia 

kształcenia na 

kierunku

Wnioski o 

przedłuŜenie 
pozwolenia na 

funkcjonowan

ie uczelni 

niepublicznej

architektura

i urbanistyka
2 1 1

budownictwo 14 2 11* 1
elektronika i 

telekomunikacja
2 2

energetyka 1 1

geodezja i kartografia 3 3

górnictwo i geologia 1 1

informatyka 16 2 8 4 2
inŜynieria chemiczna i 

procesowa
1 1

inŜynieria materiałowa 2 2

inŜynieria środowiska 3 2 1

mechanika i budowa maszyn 4 1 3

mechatronika 6 1 5

transport 3 2 1
zarządzanie 

i inŜynieria produkcji
4 2 1** 1

wnioski o przedłuŜenie 
pozwolenia na 

funkcjonowanie uczelni 

niepublicznej

9 9

Razem 71 8 41 4 7 2 9



Wnioski  (2009 r.) Ogółem Pozytywne Negatywne

PKA nie 

mogła wydać

opinii 

pozytywnej

W toku

Wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia 

kształcenia 

w nowo tworzonych uczelniach

8 1 5 2

Wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia 

kształcenia na poziomie studiów I stopnia
41 14* 23 4

Wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia 

kształcenia na poziomie studiów II stopnia i 

jednolitych studiach magisterskich

4 1** 2 1

Wnioski o przyznanie istniejącemu lub nowo 

tworzonemu wydziałowi zamiejscowemu, filii lub 

zamiejscowemu ośrodkowi dydaktycznemu 

uprawnień do prowadzenia kształcenia

7 3 2 2

Wnioski o przedłuŜenie pozwolenia na 

funkcjonowanie uczelni niepublicznej
9 4 1 4

Wnioski o przywrócenie uprawnień do prowadzenia 

kształcenia na kierunku
2 2

Razem 71 23 35 4 9



Rodzaje opinii
(2009 r.)

Ogółem

Wnioski

Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne

Pozytywne 23 5 18*

Negatywne 35 9 26

W toku 9 3 6

PKA nie mogła wydać

opinii pozytywnej
4 4

Razem 71 17 54



Wnioski
1. Zaopiniowane negatywnie wnioski były bardzo niestarannie przygotowane. 
2. Zespół Kierunków Studiów Technicznych w wielu przypadkach odnosił

wraŜenie, Ŝe wnioski składane są „na próbę”, w celu uzyskania krytycznych 
uwag pomocnych do właściwego sformułowania wniosku. 

3. Największą przeszkodą w uzyskaniu uprawnień do prowadzania kształcenia na 
danym kierunku i poziomie są: brak minimum kadrowego oraz brak 
odpowiedniej bazy laboratoryjnej. 

4. Widoczne jest niekorzystanie przez wnioskodawców z kryteriów oceny 
Państwowej Komisji Akredytacyjnych opublikowanych na jej stronie 
internetowej. 

5. Głęboka analiza opublikowanych kryteriów oraz staranność
w wykonaniu wniosku przejawiająca się chociaŜby, np. w nie podawaniu 
sprzecznych informacji, czytelnym przedstawieniu przedmiotów przypisanych 
danym nauczycielom akademickim czy wyraźnym określeniu wymiaru pensum 
dydaktycznego spowodowałaby zupełnie inny obrót sprawy. Warto byłoby 
równieŜ zadbać o numerację stron i spis treści. 

6. Błędne i niestaranne wykonanie wniosku moŜe równieŜ wynikać z braku na 
stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dokładnego 
wzoru wniosku. Taki wzór, opublikowany przez ministerstwa do spraw 
szkolnictwa wyŜszego lub komisje zajmujące się zewnętrznym systemem 
zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje w innych państwach europejskich.





Ocena minimum kadrowego

Kierunek

studiów

Obszary nauki lub sztuki

w zakresie danego kierunku 

studiów

związane z danym kierunkiem 

studiów

elektronika 

i telekomunikacja

nauki techniczne

– elektronika

– telekomunikacja

inne dyscypliny techniczne 

związane 

z treściami podstawowymi 

i kierunkowymi 

nauki fizyczne

– fizyka

elektrotechnika
nauki techniczne

– elektrotechnika

inne dyscypliny techniczne 

związane

z treściami podstawowymi 

i kierunkowymi 

informatyka inŜynierska

nauki techniczne 

– informatyka

nauki matematyczne

– Informatyka

Uwaga! Reprezentanci nauk 

technicznych muszą stanowić co najmniej 
połowę składu minimum kadrowego w obu 
grupach (profesorów i doktorów 
habilitowanych oraz doktorów)

dyscypliny techniczne, 

matematyczne 

i fizyczne związane z treściami 

podstawowymi i kierunkowymi 





Podstawa prawna

www.pka.edu.pl

• ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 25 września 2007 r. 
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na 
studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (Dz. U. Nr 144, poz. 1048, z późn. zm.).

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r. 
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 
kształcenia, a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 

prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166),

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. 
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634),



Podstawa prawna

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 3 października 2006 r. 
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 
1385),

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 27 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby 

prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, 
poz. 1048),

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 czerwca 2006 r. 
w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru 
dyplomów wydawanych przez uczelnię (Dz. U. Nr 182, poz. 1881),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów 

i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 
62, poz. 286, z późn. zm.),



Podstawa prawna

• statut Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 października 2005 r., z późn. 
zm.,

• uchwała Nr 617/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 lipca 
2007 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum 

kadrowego,

• uchwała Nr 201/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 
marca 2007 r. w sprawie kryteriów oceny bazy dydaktycznej,

• uchwała Nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 
2007 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia 

badań naukowych w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem 
studiów,

• uchwała Nr 95/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 
2007 r. w sprawie kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania,

• uchwała Nr 1043/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
28 października 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji, z późn. zm.,

• statut oraz w inne przepisy wewnętrzne obowiązujące w Uczelni.


