
Uchwala Nr 145 12019
Prerydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powt6rnej oceny programowej
na kierunka go sp o darka n ier uc h omofi ciami prowadzonym

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zaru4dzania Uniw ersytetu Szczecir[skie go
na poziomie studi6w pierrvszego stopnia o profilu praktycznym
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Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wylszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z p5in. zm.) w zwi4zku z art. 225 ust.
3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo o szkolnictwie
wy1szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z pbirr. zm) Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, po zapoznaniu sig z raportem Zespolu Oceniajqcego, a takze kieruj4c sig
sprawozdaniem Zespolu nauk spolecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie jakoSci
ksztalcenia na kierunku gospodarks nieruchomoiciaml prowadzonym na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarzqdzania Uniwersytetu Szczeciriskiego na poziomie studi6w pierwszego
stopnia o profilu praktycznym - wydaje oceng

po4yawnq
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W wyniku powt6rnej oceny jakoSci ksztalcenia prowadzonego na kierunku gospodarka
nieruchomoiciami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz1dzarria Uniwersytetu
Szczeciriskiego, Prezydium Polskiej Komisji Alcredytacyjnej stwierdza, iz przeprowadzono
skuteczne dzialanianaprawcze, w efekcie kt6rych wlaSciwie dostosowano program ksztalcenia
do wymog6w profilu praktycznego. Dokonano kompleksowej analizy i korekty powi4zari
metod i form prowadzeniazajgt dydaktycznych, kl6re s4 aktualnie adekwatne do praktycznego
profilu ksztalcenia. Zmodyfrkowano kartg odbycia praktyk zawodowych, wskazuj4c czynnoSci
zawodowe wykonywane przez student6w w celu osiqgnigcia okreSlonego w sylabusie tej
praktyki efektu ksztalcenia. Doprecyzowano r6wnie2 we wlaSciwy spos6b organizacjg
i przebieg praktyki zawodowej, poprz:ez stworzenie skorygowanego sylabusa przedmiotu
i modyfikacjg regulaminu praktyk. Stosownq uchwal4 Senatu Uniwersytetu Szczeciriskiego
dokonano wla5ciwego przypisania efekt6w ksztalcenia dla kierunku gospodarkn
nieruchomoiciami do dyscyplin naukowych'. ekonomla (wiod4ca) i nauki o zarzqdzaniu.
Podjgto skutecme dzialaniamaj4ce na celu weryfikacjg kierunkowych efekt6w ksztalcenia, ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem efekt6w dotycz4cych kompetencji spolecznych, czego
rezultatem byla korekta efekt6w ksztalcenia, w wigkszym stopniu eksponuj4ca praktyczny
profil ksztalcenia. Wprowadzono nowe efekty odnosz4ce sig do kompetencji spolecznych,
uwzglgdniaj4ce oczekiwania pracodawc6w. Weryfikacja efekt6w ksztalcenia obejmowala
r6wnie2 korektg przyporz4dkowania efekt6w kierunkowych do efekt6w obszarolvych Polskiej
Ramy Kwalifikacji.
Ponadto w przypadku kryerium skutecznoit wewngtrznego systemu zapewnienia jalaici
l<sztalcenia Wladze Wydziafu Nauk Ekonomicmych i Zarzqdzania zrealizowalv niezbgdne
dzialania naprawcze. Zmodyfikowano wlaSciwie, za.tritierdzony uchwal4 Rady Wydzialu,



Wewngtrzny System Zarzydzartia Jako6ci Ksztalcenia oraz dokonano oceny skutecznoSci jego
funkcjonowania w zakresie identyfikacji i ograniczania slabych stron procesu ksztalcenia.
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Nastgpna ocena programowa na kierur:Irll gospodarkn nieruchomoiciami w jednostce
wymienionej w $ I powinna nast4pic w roku akademickim 2024/2025.
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1. Uczelnia niezadowolonaz uchwaly mohe zloiryC wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. l, nale?y kierowad do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w terminie trzydziestu dni od dnia dorEczenia uchwaly.
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Uchwalg Prezydium Polskiej Komisj i Akredytacyj nej otrzymuj 4:
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
2. Rektor Uniwersytetu Szczecifskiego.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

$6

PRZEWODNTCZ4CY
POLSKIEJ KOMISJI AIIB.EDYTACYJNEJ

( . \r-/"\
Krzysaof Diks


