Uchwała Nr ż33l20t7
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 25 rnaja 2017 r.
w sprawie wniosku Karkonoskiej Państwowej SzkoĘ Wyższej w Jeleniej Górze o nadanie
Wydziałowi Przyrodniczo - Technicznemu uprawnień do prowadzenia kształeenia na
kierunku ,,pielęgniarstwo" na poziomie studiów drugiego stopnia

Na podstawie alt, 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 52 ust, l ustawy z dnia ż7 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r, poz, 1842, z póżn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej - kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze ftzycznej uchwala, co następuje:

§1

Polskiej Komisji N<ledlacyjnej pozytywnie opiniuje wniosek Karkonoskiej
w .Ieleniej Górze o nadanie Wydziałowi Przyrodrliczo
TęclrnicznemLl Llpra\Ą/llieli do prolvadzenia kształcenia na kięrunkr_r ,.pielęgniarstwo" na

1. Prezyciiurn

Paristwowej Szl<oły Wyzszej

pozionie studiów dnrgiego stopnia.

2. Podstawą opillii, o której jnowa w Llst. l,.iest pozytywna ocena przedstawionej koncepcji
iprograrntl l<ształcenia, w szczególności efel<tów kształcenia r,vłaściwychdla profilu
praktycznego ora7, sposobu iclr werylikacji. warunków w jakich proces kształcenia będzie

realizowany, oraz lrrozliwości zapewnienia i doskonalenia jal<ości ltształcenia. Wniosel< spełrria
wynagania określone w rozporządzeniaclr Mirristra Naill<i i Szkolnictwa Wyzszego: z dltiaż6
września 2016 r. w spralvie r,varltnków prowaclzenia stucliórv (Dz. U. zż016 r.paz.l596) onz
z clnia 9 rnaja 20Iż l,. w sprawie standardów l<ształcenia dla kierr,rnków studiów: lel<arskiego,
1ekarsko-dcntystyc;:nego, far:rracji, pielęgniłistr,va i połozlrictrva (Dz. U. z 2i|',2 i. poz. 6_1 i,

z pożn. zm.).

§2

1. Wnioskodawca
rozpatl,zenie sprawy.

niezador,volony

z

uchlvały lrroze zwrócić się

2. Wniosek, o któryrn

mo\.va w ust.l, ntlleży l<ierować
lv terminie trzydziestLt dni od dnia doręczenia uclrwały.

z

wnioskiem

o

ponowne

do Polskie.i Komisji Akredytacyjnej

§3
Uchwałę Prezydiurn Polskiej Konrisji Akledytacyjnej otrzymuią;
l. MlirristęrNaulci i Szkcllnictwa Wyzszego.
2, Rektor Karkonosl<iej Paristwowej Szkoły Wyzszej lv Jeleniej Górze.

§4
Uclrwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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