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Szanowny Panie Rektorze,

dziataj^c na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Potskiej Komisji Akredytacyjnej, 
przekazuj^ w zalgczeniu Uchwat^ Nr 652/2019 Prezydium Poiskiej Komisji 
Akredytacyjnej z dnia 5 wrzesnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku 
inzynieria biomedyczna prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki we wspofpracy z Wydziatem Chemicznym oraz Wydziatem Fizyki 
Technicznej i Matematyki StosowaneJ Politechniki Gdahskiej na poziomie studiow 
pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogolnoakademickim.
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Uchwata Nr 652/2019
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 5 wrzeinia 2019 r.

w sprawie oceny programowej na kierunku inzynieria biomedyczna 
prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we 
wspdtpracy z Wydziatem Chemicznym oraz Wydziafem Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej Poiitechniki Gdanskiej na poziomie studiow 
pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogdinoakademickim

§1
Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dr^ia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (Oz. U. z 2017 r. poz. 2183, z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 225 
ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustawy - Prawo
0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z poin. zm.) Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. po zapoznaniu si^ z raportem Zespotu 
Oceniaj^cego oraz stanowiskiem Uczelni, a takze kierujgc si^ sprawozdaniem 
Zespotu nauk technicznych, w sprawie oceny programowej na kierunku inzynieria 
biomedyczna prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki 
we wspotpracy z Wydziatem Chemicznym oraz Wydziafem Fizyki Technicznej
1 Matematyki Stosowanej Poiitechniki Gdariskiej na poziomie studiow pierwszego 
i drugiego stopnia o profilu ogolnoakademickim, wydaje ocen^:

pozytywnq

§2
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, ze proces ksztafcenia 
realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we wspotpracy 
z Wydziatem Chemicznym oraz Wydziatem Fizyki Technicznej i Matematyki 
Stosowanej Poiitechniki Gdariskiej umozliwia studentom kierunku inzynieria 
biomedyczna osi^gni^cie zatozonych efektow ksztafcenia dia studiow pierwszego 
i drugiego stopnia o profilu ogolnoakademickim.
Sposrod osmiu przyj^tych przez Polskq Komisji Akredytacyjng kryteridw 
jakokiowych oceny programowej jedno otrzymato ocen^ wyrozniaj^c^ tj. 
wspotpraca z otoczeniem spoteczno-gospodarczym w procesie ksztafcenia. 
Pozostafe kryteria: koncepcja ksztafcenia i jej zgodnosc z misj^ oraz strategic 
uczelni, program ksztafcenia oraz mozliwosc osi^gni^cia zakfadanych efektow 
ksztafcenia, skutecznosc wewn^trznego systemu zapewnienia jakoki ksztafcenia, 
kadra prowadz^ca proces ksztafcenia, umi^dzynarodowienie procesu ksztafcenia, 
infrastruktura wykorzystywana w procesie ksztafcenia, a takze opieka nad 
studentami oraz wsparcie w procesie uczenia si^ i osi^gania efektow ksztafcenia 
uzyskafy ocen^ w pefni.

§3
Nast^pna ocena programowa na kierunku inzynieria biomedyczna w jednostce 
wymienionej w § 1 powinna nast^pic w roku akademickim 2024/2025.

§4
1. Uczelnia niezadowolona z uchwafy moze zfozyc wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy kierowac do Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej w termlnie 30 dni od dnia dor^czenia uchwafy.
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§5
Uchwat^ Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymuj^:
1. Minister Nauki i Szkoinictwa Wyzszego,
2. Rektor Politechniki Gdahskiej.

§6
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodniczqcy 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Krzysztof Diks
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