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Uchwała nr 116/2023 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego w Wojskowej Akademii 

Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego 

i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim 

§1 

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. —

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Prezydium 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się  z opinią  zespołu nauk inżynieryjno-

technicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny 

programowej kierunku informatyka prowadzonego w Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dą
browskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocen
ę: 

pozytywną  

§2 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany 

w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie umożliwia 

studentom kierunku informatyka osiągnięcie założonych efektów uczenia się  dla studiów 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu 

ogólnoakademickim. 

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

12 wrześ
nia 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), 

uszczegółowione w załączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowi
ącego 

załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. 

ze zm., zostały spełnione, co zgodnie z ust. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do Statutu PKA uzasadnia 

wydanie oceny pozytywnej. 
§3 

Nastę
pna ocena programowa kierunku informatyka na uczelni wymienionej w § 1 powinna 

nastąpić  w roku akademickim 2028/2029. 

§5 

Uchwałę  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Edukacji i Nauki, 

2. Minister Obrony Narodowej, 

3. 
Rektor w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prze 	•  niczący 

Polskiej Ko 	kredytacyjnej
i 

 

Stanis a 	rzosek 

§4 

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć  wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować  do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ciąż
y, na podstawie art. 245 ust. 

4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązek zawiadomienia Ministra 

Edukacji i Nauki o jego złożeniu. 
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