
Uchwała Nr  392/2015 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 21 maja 2015 r. 

w sprawie oceny programowej kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym 

na  Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim. 

§ 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 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, 

a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk technicznych, w sprawie oceny programowej na 

kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 

i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów 

pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydaje ocenę:         
                                

wyróżniającą 

§ 2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż wysoka jakość kształcenia 

prowadzonego na kierunku „geodezja i kartografia” na Wydziale Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie 

studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim uzasadnia wydanie oceny 

wyróżniającej. Kryteria odnoszące się do: celów i efektów kształcenia oraz systemu ich 

weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia 

badań naukowych oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości otrzymały ocenę 

„wyróżniająco”, natomiast kryteria dotyczące koncepcji rozwoju kształcenia oraz systemu 

wsparcia studentów w procesie uczenia się  uzyskały ocenę „w pełni”. Poziom prowadzonego 

kształcenia spełnia zatem kryteria jakościowe oceny programowej w stopniu uzasadniającym na 

wydanie oceny wyróżniającej. 

§ 3 

Następna ocena programowa na kierunku „geodezja i kartografia” w wymienionej                            

w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2022/2023. 

§ 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 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 

 

Marek Rocki 


