
Uchwala Nr 146 12019

Prerydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie powt6rnej oceny programowej
na kierunku przedsigbiorczoit i inwestycje prowadzonym

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzqdzania Uniwersytetu Szczecirfi skie go
na poziomie studi6w pierwszego 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 wyZszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z p62n. zm.) w zwi1zkra z art. 225 ust.
3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo o szkolnictwie
v,ryhszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z p62n. 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 kierunkt przedsigbiorczoSt i inwestycje prowadzonym na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarz4dzania Uniwersytetu Szczeciriskiego na poziomie studi6w pierwszego
stopnia o profilu praktycznym - wydaje oceng

po4ytywnq

$2

W wyniku powt6rnej oceny jakoSci ksztalcenia prowadzonego na kierunkuprzedsigbiorczoit
i inwestycje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzqdzania Uniwersytetu Szczeciriskiego,
Prezydium Polskiej Komisji Alaedyacyjnej stwierdza,ilprzeprowadzono skuteczne dzialania
naprawcze, w efekcie kt6rych wlaSciwie dostosowano metody i formy prowadzeni azajEt,,kt6re
sq aktualnie adekwatne do praktycznego profilu ksztalcenia. Wprowadzono zasady
dokumentowania wizyl studyjnych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem osiqgnigtych dzigki
zajgciom efekt6w ksztalcenia w zakresie nabyych umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych.
Prawidlowo zmodyfikowano efekty ksztalcenia dla praktyki zawodowej, kt6re s4 adekwatne
do sylwetki absolwenta kierunku oraz praktycznego profilu ksztalcenia. Uaktualniono sylabusy
przedmiot6w, w tym seminarium dyplomowego i praktyki zawodowej. Doprecyzowano
dokumentacjg przebiegu prakfyk wdrazaj4c ,,Ramowy program praktyk na kierunku
przedsigbiorczoit i inwestycje". Zmodyfikowano wlaSciwie sposoby weryfikacji efekt6w
ksztalcenia osi4ganych podczas praktyki zawodowej. Instrumentem weryfikacji i kontroli jest
,t{arta odbycia prahyki studenckief'. Przeprowadzono analizg efekt6w ksztalcenia, jak i tresci
sylabus6w pod k4tem potrzeb i preferencji interesariuszy zewngtrznych.
Ponadto w przypadku kryterium slafiecznoit wewngtrznego systemu zapewnienia jakoici
lrsztalcenia Wadze Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Zarzqdzatia zrealizowaly niezbgdne
dzialaria naprawcze. Zmodyfrkowano wlaSciwie, zattirerdzony uchwalq Rady Wydziatu,
Wewngtrzny System Zarz4dzania JakoSci Ksztalcenia oraz dokonano oceny skutecznoSci jego
funkcjonowania w zakresie identyfikacji i ograniczania slabych stron procesu ksztalcenia.
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Nastgpna ocena programowa na kieru*u przedsigbiorczoit i inwestycje w jednostce
wymienionej w $ I powinna nast4pii w roku akademickim 2024/2025.
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1. Uczelnia niezadowolonaz uchwaly moze zlotyt, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 7, nale?y kierowai do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w terminie trzydziestu dni od dnia dorgczenia uchwaly.
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Uchwalg Prezydium Polskiej Komisj i Akredytacyj nej otrzymuj E:
1. Minister Nauki i SzkolnictwaWyhszego,
2. Rektor Uniwersytetu Szczeciriskiego.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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