
 

Uchwała Nr  31  /2018 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 
 

w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie   

prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni 

Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 

na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) Prezydium Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz 

stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych  

w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie 

prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej  

w Gdańsku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym – 

wydaje ocenę 

pozytywną. 

§ 2 

         Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Ekonomii  

i Zarządzania w Gdyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku spełnia wymagania kadrowe, 

programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do 

prowadzenia na kierunku zarządzanie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. 

         Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym  

w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. 

         Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych 

oceny programowej, siedem: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią 

uczelni; program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; 

skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; kadra prowadząca 

proces kształcenia; współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie 

kształcenia; infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia, a także opieka nad 

studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia, uzyskało 

ocenę „w pełni”.  

Kryterium umiędzynarodowienie procesu kształcenia otrzymało ocenę „zadowalającą”. 

§ 3 

Następna ocena programowa na kierunku zarządzanie w jednostce wymienionej w § 1 

powinna nastąpić w roku akademickim 2023/2024. 
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§ 4 

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. 

§ 5 

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

2. Rektor  Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

           PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

          

                 Krzysztof Diks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


