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w sprawie oceny programowej kierunku energetyka prowadzonego w Wyższej Szkole 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na poziomie studiów pierwszego 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno-
technicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny 
programowej kierunku energetyka prowadzonego w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, wydaje 
ocenę: 

pozytywną z okresem obowiązywania skróconym do 2 lat 

§ 2 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany  
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach nie w pełni umożliwia studentom 
kierunku energetyka osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego 
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, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
13 grudnia 2018 r. ze zm., kryterium 2: realizacja programu studiów: treści programowe, 
harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody 
kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 
– zostało spełnione częściowo. 

 
Wydanie oceny pozytywnej na okres dwóch lat uzasadniają błędy i niezgodności w zakresie 
wymienionego wyżej kryterium, które zostało spełnione częściowo:  
 
W odniesieniu do kryterium 2: 
1. Niespełnienie warunku określonego w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym na studiach stacjonarnych co 
najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach 
zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów. 

2. Niespełnienie warunku określonego w art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, stosownie do którego punkt ECTS odpowiada 25-30 
godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego 
indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. 

3. Niespełnienie warunku określonego w §3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, bowiem program 
studiów obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze mniejszym niż 
50%. 
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4. Niespełnienie warunku określonego w §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Z analizy 
harmonogramu realizacji programu studiów wynika, że program studiów nie umożliwia 
studentowi wyboru zajęć w wymiarze co najmniej 30%. 

5. Niezapewnienie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się dla kształcenia 
językowego na wymaganym poziomie B2 z uwagi na zbyt małą liczbę godzin zajęć 
kształtujących kompetencje językowe. 

 
Uczelnia odniosła się w odpowiedzi na raport zespołu oceniającego do istoty stwierdzonych 
błędów i niezgodności dotyczących zakresu oceny w kryterium 2. Uczelnia poinformowała, że 
w programie studiów obowiązującym studentów rozpoczynających kształcenie od roku 
akademickiego 2021/2022 uwzględniono zmiany w obrębie dostosowania programu studiów 
stacjonarnych do wymagań określonych w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce i obecnie – zdaniem Uczelni – co najmniej połowa punktów ECTS objętych 
programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów. Nakład pracy spełnia 
wymagania określone w art. 67 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie 
z którym punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia 
organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. Uczelnia 
wskazała, iż w programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022 wymiar 
zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz wymiar zajęć do wyboru są zgodne 
z wymaganiami określonymi w przepisach. W ocenie Uczelni, również liczba godzin zajęć 
kształtujących kompetencje językowe zapewnia osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.  

Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją stwierdzono, iż Uczelnia zwiększyła liczbę 
godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia na studiach stacjonarnych o 540 godzin, a także wprowadziła 
dodatkowe zajęcia do programu studiów. Tak znaczące działania naprawcze wykazane przez 
Uczelnię pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w zakresie pozostałych 
kryteriów oceny programowej, m.in. w zakresie kryterium 4. kompetencje, doświadczenie, 
kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 
(konieczność wykazania obsady dodatkowych zajęć wprowadzonych do programu studiów 
i oceny, czy dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich są 
powiązane z problematyką zajęć określoną w sylabusach, czy obciążenie godzinowe 
poszczególnych nauczycieli akademickich umożliwia prawidłową realizację zajęć), a także 
kryterium 5. infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 
studiów oraz ich doskonalenie (konieczność wykazania i oceny, czy Uczelnia posiada 
odpowiednie laboratoria, oprogramowanie specjalistyczne do prowadzenia zajęć).  

Tak znacząca ingerencja w program studiów, powiązana z pozostałymi kryteriami oceny 
programowej, wymaga przeprowadzenia następnej oceny. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zobowiązuje uczelnię wymienioną w § 1 do 
realizacji następujących zaleceń: 
 
W odniesieniu do kryterium 2: 
1. Zaleca się spełnienie warunku określonego w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym na studiach 



 

  
Uchwała nr 176/2022 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 24 marca 2022 r. 

 
 

 

  

 

   3 / 3 

 

stacjonarnych co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem studiów jest 
uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 
osób prowadzących zajęcia i studentów. 

2. Zaleca się spełnienie warunku określonego w art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosownie do którego punkt ECTS odpowiada 25-
30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego 
indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. 

3. Zaleca się spełnienie warunku określonego w §3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, bowiem program 
studiów obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze mniejszym niż 
50%. 

4. Zaleca się spełnienie warunku określonego w §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, tak aby program 
studiów umożliwiał studentowi wybór zajęć w wymiarze co najmniej 30%. 

5. Zwiększenie liczby godzin zajęć kształtujących kompetencje językowe i zapewnienie 
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się dla kształcenia językowego. 

6. Zaleca się zapewnienie zgodności/spójności między poszczególnymi elementami procesu 
kształcenia tj. zwiększonym wymiarem zajęć, zakładanymi efektami uczenia się, treściami 
programowymi, obsadą zajęć. 

Pozostałe kryteria zostały spełnione. 
§ 3 

Zalecenia powinny być zrealizowane w terminie do końca roku akademickiego 
poprzedzającego rok, w którym przeprowadzone zostanie kolejne postępowanie oceniające, 
wskazany w § 4. 

§ 4 
Z uwagi na zaistnienie okoliczności przewidzianych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 3 do Statutu 
kolejne postępowanie oceniające kierunku energetyka na uczelni wymienionej w § 1 nastąpi 
w roku akademickim 2023/2024. 

§ 5 
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 ciąży, na podstawie art. 245 ust. 

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

§ 6 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Edukacji i Nauki, 
2. Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochroną Pracy w Katowicach. 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Przewodniczącego 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 30.03.2022 r. 

Maria Próchnicka


