
Uchwała Nr 120/2015
Prezydium Polskiej Komisji Akredytaeyjnej

z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie oceny insĘtucjonalnej na Wydziale Sńuki

Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie.

§l
Na podstawie art. 48a ust. 4 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po
zapomaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, atal<żn kierując się
sprawozdaniem Zespołu dzińającego w obszarze sztŃi w sprawie oceny ins§ńucjonalnej na
Wydziale Sźuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - wydaje ocenę:

poą,awn$

§2
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydzial §źuki Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie realizuje strategię rozwoju spójną ze strategią rozwoju Uozelni,
spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętranego systemu zapewnienia jakości
ksZałcenią w tym jego konstrukcji i oddziaĘwania na doskonalenie jakości kształcenią oraz jakości
ksźałcenia na prowadzonych studiach podyplomowych.
Kryteria dotycące: prowadzenia badń naukowych (działalności artystycznej), wspóĘracy krajowej
i międzynarodowej, zośĄ spełnione wyróżniajqcą natomiast kryteria doĘcząse: sfiategii rozwoju"
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenią celów i efektów ksźałcenia na studiach
podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowyeh,
systemu wsparcia studentow i doktorantów oraz przepisów wewnętranych normująqych prooes
zapewnienia jakości ksźałcenia uzyskały ocenę w pełni.
Działalność prowadzona przszWydział spehria przyjęte kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym
na wydanie oceny pozytywnej.

§3
Następna ocena działalności jednostki wymienionej w § l powinna nasĘpić w roku akademickim
202012021.

§4
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały możrc ńoĘó wniosek o ponowne roąpatzenie spra\ily.
2. WnioseĘ o którym mowa w ust. l, naleĘ kierowaó do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w terminie tzydziestu dni od dnia doręczenia uchwĄ.
§5

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisj i Akredytacyjnej otrzymują:
l. MinisterNauki i SzkolnictwaWyższego,
2. Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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