Uchwała Nr 2512009
Prerydium Państwowej Komisji Akredytaryjnej
z dnia 5lutego 2009 r.
w sprawie ocenyjakościkształceniana 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
Działającna podstawieart' 49 ust. 1 pkt. f oraz art' 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r.
Prawo o szko|nictwiewyższym(Dz. U. Nr 164' poz. |365, z poźn,zm,)PrezydiumPaństwowej
Komisji Akredytacyjnej
po zapoznaniu się z raportem Zespołu oceniającego oraz
stanowiskięmUczelni, atakircpo zasięgnięciuopinii ZespołuKierunków 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 spełniawymagania kadrowe, programowe i organizacyjnedo prowadzeniastudiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych sfudiów magisterskich na kierunku
,,budownictwo''. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom
iakościowvm.
$3
Następnaocenajakościkształceniana kierunku ,,budownictwo''w wymienionejw $ l jednostce
powinnanastąpićw roku akademickimf014lf015.
$4
1. Uczelnia niezadowolonaz uchwałymożezłoiyć wniosek o ponowne rozpatrzeniesprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. |, na|ezykięrowaó do PaństwowejKomisji Akredytacyjnej
w terminietrzydziestudni od dnia doręczeniauchwĄ.

$s
UchwałęPrezydium PaństwowejKomisj i Akredytacyjnejotrzymują:
1. MinistęrNauki i SzkolnictwaWyzszego'
2. Rektor Politechniki Gdańskiei.
$6
Uchwata wchodzi w życiez dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
.
PANSTWOWEJ KOMIS JI AKREDYTACYJNEJ

UchwałaNr 369/2009
Prerydiu m PaństwowejKomisji Akredytacyjnej
z dnia 2l maja 2009 r.
w sprawie ocenyjakościkształceniana kierunku ,,in{nieria środowiska''
prowadzonym na Wydziale InĘnierii Lądowej i Srodowiska
Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów pierwszegoi drugiegostopnia
oraz jednoliĘch studiów magisterskich
$l
Działa.iąc
na podstarvieart.49 ust.l pkt. 2 oraz arI..5f ust. l tlstawyz dnia f7 |ipca2005 r. Prawo
(Dz. U' Nr |64,poz. |365,zpoźn.zm)PrezydiumPaństwow,ej
rt,1,ższym
o szko|nictwie
Komisji
Akredyacyjnej - po zapoznaniusię z raportemZespołu oceniającegooraz stanowiskiem
Uczelni. a takŻepo zasięgnięciuopinii ZespołuKierunków Studiów Technicznychw sprawie
jakościkształcenia
na kierunku,,inĘnieria środowiska''prowadzonymna Wydziale Inzynierii
Lądowej i Srodowiska Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów pierwszegoi drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich- wydajeocenę:

po4)awną.
$2
Uczelniaspełnia''vymagania
posiadaodpor,viednią
kadrowe.programowei organizacyjne,
atakżrc
bazę materialnądo prowadzeniastudiów pierwszegoi drugiegostopniaoraz jednolitych studiów
magisterskichna kierunku,,inzynieriaśrodowiska''.
Poziom prowadzonychstudiów odpowiada
podstawor,vvm
kryteriom.jakościowym'
$3
Następnaocenajakościkształcenia
na kierunku,.inżynieria
w w1'.rnienionej
w $ l
środowiska''
jednostcepowinnanastąpićw roku akadęmickimf0|412015.
$4
l. Ucze|nianiezadowolonaz uchwałymoie złożryc
wnioseko ponownerozpatrzenie
sprawy.
2. Wniosek'o którym mowa w ust. 1, na|eżykierowacdo PaństwowejKomisji Akredytacyjnej
w terminietrzydziestudni od dnia doręczeniauchwały.

$s
UchwałęPrezydiumPaństwowejKomisji Akredytacyjnejotrzymują:
l. MinisterNauki i SzkolnictwaWyzszego,
2. RektorPolitechnikiGdańskiei.
$6
Uchwaławchodziw zycie z dniempodjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
'
PANSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
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