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w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
praktycznym 

 
§ 1 

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) Prezydium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią II zespołu nauk społecznych prowadzącego 
działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna 
i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, w sprawie oceny 
programowej, na kierunku ekonomia prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, wydaje 
ocenę: 

pozytywną 

§ 2 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie nie w pełni umożliwia studentom 
kierunku ekonomia osiągnięcie założonych efektów uczenia na poziomie studiów pierwszego 
i drugiego stopnia o profilu praktycznym.  
Spośród kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), 
uszczegółowionych w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym 
załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. ze 
zm., kryteria: 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 
się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie, 4. Kompetencje, 
doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój 
i doskonalenie kadry, 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, 
przegląd i doskonalenie programu studiów zostały spełnione częściowo. 
Pozostałe kryteria zostały spełnione. 
 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zobowiązuje uczelnię wymienioną w § 1 do realizacji 
następujących zaleceń: 
 
w odniesieniu do kryterium 3: 
1. Zaleca się podjęcie skutecznych działań projakościowych w zakresie doboru i stosowania 

metod weryfikacji efektów uczenia się na obu poziomach studiów, dostosowanych na 
poszczególnych etapach studiów do specyfiki zakładanych efektów uczenia się, 
zapewniających możliwość ich kompleksowego sprawdzenia i ocenienia w odniesieniu do 
wszystkich przewidzianych form realizacji zajęć.  

2. Zaleca się podjęcie działań projakościowych na rzecz podniesienia jakości prac 
dyplomowych, adekwatnie do założonych dla danego poziomu i profilu efektów uczenia 
się przewidzianych na zakończenie studiów.  

w odniesieniu do kryterium 4: 
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1. Zaleca się podjęcie skutecznych działań projakościowych w zakresie właściwej obsady 
zajęć. Nie zostały podjęte w pełni skuteczne działania na rzecz zapewnienia prawidłowej 
obsady z następujących przedmiotów: rynek kapitałowy i finansowy (wykład), historia 
myśli ekonomicznej (wykład/ćwiczenia), globalizacja (wykład), negocjacje w biznesie 
(wykład/ćwiczenia), public relations (wykład/ćwiczenia), społeczna odpowiedzialność 
biznesu (wykład/ćwiczenia). Szczegółowe informacje zawarto w Załączniku nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 

w odniesieniu do kryterium10: 
1. Zaleca się prowadzenie skutecznej polityki jakości kształcenia, w efekcie której są 

podejmowane decyzje, w szczególności zapewniające prawidłową obsadę zajęć oraz dobór 
odpowiednich metod weryfikacji efektów uczenia się, 

 
w terminie do końca roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzone 
zostanie powtórne postępowanie oceniające, wskazany w § 3. 

§ 3 
Następna ocena programowa na kierunku ekonomia w uczelni wymienionej w § 1 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 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 ust. 

4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ciąży obowiązek zawiadomienia Ministra 
Edukacji i Nauki o jego złożeniu. 

§ 5 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Edukacji i Nauki, 
2. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 
14.04.2021 

 
Krzysztof Diks 


