
Uchwala nr 45512020
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 16 lipca 2020 r,

w sprawie oceny programowej na kierunku English Philology prowadzonym na

Uniwersytecie Opolskim na poziomie studiów pienłszego stopnia o profilu praktycznym

§r
Na podstawie art,245 ust. 1 pkt 2w zw. z art,258 ust, 1pkt 3 ustawy zdnia20 lipca 2018 r, -
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Oz, U, z 2020 r, poz.85 z późn. zm.) Prezydium
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk humanistycznych oraz
nauk teologicznych, stanowiącą zalącznik do niniejszej uchwały, raportem zespołu
oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, w sprawie oceny programowej, na kierunku English

Philology, prowadzonym na Uniwersytecie Opolskim na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym, wydaje ocenę:

polytyWną

§2
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany na

Uniwersytecie Opolskim umożliwia studentom kierunku English Philology osiągnięcie
założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2OL8 r. poz. L787|,

uszczególowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym
załącznik do uchwaĘ nr 4l2OL8 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. ze
zm., zostaĘ spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

§3
Następna ocena programowa na kierunku English Philology w uczelni wymienionej w § 1

nastąpi w roku akademickim 202512026,
§ą

L Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust, 1, należy kierowac do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w terminie 14 dniod dnia doręczenia uchwaĘ.
3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 ust. 4

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ciąży obowiązek zawiadomienia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego złożeniu.

§5
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1, Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego,
2. Rektor Uniwersytetu opolskiego,

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

P rzewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

podpisano podpisem kwalif ikowanym
w dniu 23 07.20żO

Krzysztof Diks



Szczegółowe kryterium oceny programowej

Propozycia ocenV
stopnia spełnienia

kryterium określona
przez zespół

oceniający PKA w
raporcie z wizytacjil
kryterium spełnione/
kryterium spełnione

częściowo/ kryterium
niespelnione

Ocena stopnia
spełnienia kr6erium
ustalona przez zespól
dzialający w ramach
dziedziny lub zespól
do spraw ksztalcenia

nauczycieli2
kryterium spełnione/
kryterium spełnione
częściowo/ kryterium

Kryterium 1. Konstrukcja pro8ramu studiów:
koncepcja, cele ksztalcenia iefekĘ uczenia się

kryterium spelnione
częściowo

kfierlurn spełnione

Kryterium 2. Reallzacia protramu studiów: treści
programowe, harmonogram reallzacji programu
studiów oraz formy iorganizacia zajęć, metody
ksztalcenia, praktyki zawodowe, organizacja
Drocesu nauczania iuczenia sie

kfierlum spelnlone
częściowo

kryterium spełnione

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryflkacja
oslągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zallczanie poszczególnych semestrów i Iat oraz
dvolomowanie

kryterium spelnione
częśclowo

kryterlum spełnlone

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie,
kwalif|kacje i liczebność kadry prowadzącej
ksztalcenie oraz rozwói i doskonalenie kadry

kryterium spelnione kryterlum spełnione

Kryterium 5. lnfrastruktura i zasoby edukacyjne
wykorzystywane w reaIizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie

kryterlum spełnione kryterlum spełnione

Kryterium 6. Wspólpraca z otoczeniem
spoleczno-gospodarczym w konstruowaniu,
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz
ieiwpłvw na rozwói kierunku

kfierium spelnione kfierlum spełnione

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenla
stopnia umiędzynarodowienia procesu
kształcenia na kierunku

kfierium spełnlone kryterIum spelnione

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się,
rozwoju spolecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój
i doskonalenie form wsparcia

kryterium spelnione
częśclowo

kfierlum spełnione

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji
o programie studiów, warunkach |ego realizacji
i osiąganych rezultatach
Kfierium 10. Polityka jakości, projektowanie,
zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów

kryterium spelnlone
częściowo

kfierium spełnione

kfierium spełnione

kryterium spelnione

t, Ocena stopnia spelnienla szczególowych kfieriów oceny programowej

' W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla

każdego poziomu odrębnie.
2 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla
każdego poziomu odrębnie.
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