
Uchwała Nr 2512009
Prerydium Państwowej Komisji Akredytaryjnej

z dnia 5lutego 2009 r.

w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ,,budownictwo'o prowadzonym na
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów

. 
o'"rwszego i drugiego stopnia oraz jednoliĘch studiów magisterskich

$ l

Działając na podstawie art' 49 ust. 1 pkt. f oraz art' 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r.
Prawo o szko|nictwie wyższym (Dz. U. Nr 164' poz. |365, z poźn, zm,) Prezydium Państwowej
Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu oceniającego oraz
stanowiskięm Uczelni, atakirc po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Technicznych
w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,budownictwo'' prowadzonym na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na póziomie studiów pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednoliĘch studiów magisterskich - wydaje ocenę:

pozyawną.

$2

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
,,budownictwo''. Poziom prowadzonych studiów
iakościowvm.

organizacyjne do prowadzenia studiów
sfudiów magisterskich na kierunku
odpowiada podstawowym kryteriom

$3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku ,,budownictwo'' w wymienionej w $ l jednostce
powinna nastąpić w roku akademickim f014lf015.

$4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złoiyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. |, na|ezy kięrowaó do Państwowej Komisji Akredytacyjnej
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwĄ.

$s
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisj i Akredytacyjnej otrzymują:
1. Ministęr Nauki i Szkolnictwa Wyzszego'
2. Rektor Politechniki Gdańskiei.

$6

Uchwata wchodzi w życie z dniem podjęcia.

. PRZEWODNICZĄCY
PANSTWOWEJ KOMIS JI AKREDYTACYJNEJ



Uchwała Nr 369/2009
Prerydiu m Państwowej Komisji Akredytacyj nej

z dnia 2l maja 2009 r.

w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ,,in{nieria środowiska''
prowadzonym na Wydziale InĘnierii Lądowej i Srodowiska

Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednoliĘch studiów magisterskich

$ l

Działa.iąc na podstarvie art. 49 ust. l pkt. 2 oraz arI.. 5f ust. l tlstawy z dnia f7 |ipca 2005 r. Prawo
o szko|nictwie rt,1,ższym (Dz. U' Nr |64, poz. |365,zpoźn.zm) Prezydium Państwow,ej Komisji
Akredyacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu oceniającego oraz stanowiskiem
Uczelni. a takŻe po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Technicznych w sprawie
jakości kształcenia na kierunku,,inĘnieria środowiska'' prowadzonym na Wydziale Inzynierii
Lądowej i Srodowiska Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wydaje ocenę:

po4)awną.

$2

Uczelnia spełnia ''vymagania kadrowe. programowe i organizacyjne, atakżrc posiada odpor,viednią
bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich na kierunku ,,inzynieria środowiska''. Poziom prowadzonych studiów odpowiada
podstawor,vvm kryteriom .j akościowym'

$3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku ,.inżynieria środowiska'' w w1'.rnienionej w $ l
jednostce powinna nastąpić w roku akadęmickimf0|412015.

$4

l. Ucze|nia niezadowolona z uchwały moie złożryc wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek' o którym mowa w ust. 1, na|eży kierowac do Państwowej Komisji Akredytacyjnej
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

$s
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
l. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,
2. Rektor Politechniki Gdańskiei.

$6

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

' PRZEWODNICZĄCY
PANSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
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