Uchwała Nr 128/2015
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 12 marca 2015 r.
w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu
oceny instytucjonalnej

Na podstawie § 10 ust. 3 pkt 5 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanego dalej
Statutem, Prezydium ustala, co następuje:
§1
Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:
1) Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:





wymiany uwag dotyczących raportu samooceny oraz
raportu
o dotychczasowych ocenach prowadzonych w danej jednostce,
ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami
uczelni i ocenianej jednostki, osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie
wewnętrznego
systemu
zapewnienia
jakości
kształcenia
oraz
przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy, w tym nauczycieli
akademickich, studentów, doktorantów, pracowników administracji,
przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego,
ustalenia szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań
z przedstawicielami lub grupami wyżej wymienionych interesariuszy oraz
zadań jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie
Zespołu.

2) Spotkanie Zespołu z władzami uczelni i ocenianej jednostki oraz osobami
odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
w uczelni / ocenianej jednostce.
3)

Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ukonstytuowania i funkcjonowania
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości oraz dokonanie oceny czy przyjęte
procedury odnoszą się do wszystkich aspektów procesu kształcenia, mających wpływ
na jego jakość, a także czy mechanizmy weryfikacji i doskonalenia tego systemu są
skuteczne.

4) Ocenę spełnienia kryteriów podstawowych określonych w § 5 i 6 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1356), oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załącznik nr 3 do
Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceną objęte są również dokumenty
potwierdzające spełnienie wymienionych kryteriów.

5) Wizytację bazy dydaktycznej i socjalnej jednostki oraz obiektów uczelnianych
i pozauczelnianych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym realizowanym
w ocenianej jednostce.
6) Spotkania z nauczycielami akademickimi, studentami, doktorantami, pracownikami
administracji jednostki oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
7) Spotkania członków Zespołu po zakończeniu postępowania oceniającego każde
z ośmiu kryteriów w celu dokonania podsumowania
poczynionych ustaleń
i stwierdzenia, czy pozyskane informacje umożliwią dokonanie oceny w badanym
zakresie, oraz po zakończeniu wszystkich czynności w celu podsumowania całej
wizytacji.
8) Spotkanie końcowe z władzami uczelni / ocenianej jednostki w celu podsumowania
wizytacji i przekazania wstępnych uwag.
§2
1. Wizytacja, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa nie krócej niż trzy dni.
2. W przypadku powtórnej oceny, o której mowa w § 21 Statutu, wizytacja odbywa się
na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
§3
Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć
tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego – niezwłocznie. Wzór raportu z wizytacji stanowi załącznik nr 1
do uchwały, a wzór raportu dotyczącego powtórnej oceny stanowi załącznik nr 2.
§4
Traci moc Uchwała Nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24
listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny
instytucjonalnej (z późn. zm.).
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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