
Uchwała Nr 611/ 2015
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku ,rgeografia" prowadzonym
na \ilydziaie Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

§1

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 5ż ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz,IJ. z 2012 r, poz. 572, z póżn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, po zapoznanil się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni,
a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leŚnych

i weterynaryjnych w sprawie oceny programowe) na kierunku ,,geografia" prowadzonym
na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydaje
ocenę:

poąyawnq

§2

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierd za, że Wydział Nauk o Zięmi i Kształtowania
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe

i organizacyjne do prowadzenia na kierunku ,,geografla" studiow pierwszego i drugiego stopnia

o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie kryteria oceny programowej, tj. dotyczące: koncepcji
rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów,

zasobórłr kadrowych, infrastruktury dl.daktycznej, pro.ł,adzenia bacań nauko,łych, systernu

wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrznego systemu zapewniania jakoŚci -
uzyskały ocenę ,,w pełni".
poziom prowadzonego ksźałcenia spełnia zatem kryteria jakościowe w stopniu pozulalającym

na wydanie oceny pozytywnej

§3
Następna ocena programowa na kierunku ,,geografia" w wymienionej w § 1 jednostce powinna

nastąpić w roku akademickim 20żOlżOż1.
§4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwaĘ może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie §Prawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. I, na\eży kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§5

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisj i Akredytacyjnej otrzymuj ą:

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

2, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

PRZEWODNICZĄCY

§6

POLSKIEJ KOMISJI^A.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcra,

YTACYJNEJ


