Uchwała Nr 741l20L9
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie oceny pro8ramowej na kierunku kosmetologia prowadzonym

Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na poziomie studiów
pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym

w

§1

Na podstawie art.245 ust. 1 pkt 2w zw.zart.258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20lipca
2O]-8 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 201,8 r. poz. 1668, z poźn.
zm.) Prezydium Polskiej KomisjiAkredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem
Uczelni, w sprawie oceny programowej na kierunku kosmetologia prowadzonym
w Śląskiej Wyzszej Szkole Medycznej w Katowicach na poziomie studiów
pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, wydaje ocenę:

pozytywną

§2
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia
realizowany w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach umożliwia
studentom kierunku kosmetologia osiągnięcie załozonych efektów uczenia się dla
studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 września 2OL8 r. w sprawie kryteriów oceny programowej
(Dz. U. z 201,8 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej
Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2OI8 r., zostały spełnione, co uzasadnia
wyda nie oceny pozytywnej.

§3

Następna ocena programowa na kierunku kosmetologia w Uczelni wymienionej
w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 202512026.

1,. Uczelnia niezadowolona

2.
3.

z

§4
uchwały może zlożyć wniosek

o

ponowne

rozpatrzenie sprawy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji
Akredytacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245
ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce ciązy obowiązek
zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego złozeniu.

§5
Uchwałę Prezyd

1,.

2.

m Po lskiej Kom isj i Akredytacyj nej otrzym ują:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.
i

u

§6

Uchwała wchodzi w życie z dnlem podjęcia.

Przewodniczący
Polskiej Komisji Ąkredytacyjnej
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