Notatka z 1-go posiedzenia Rady Komisji
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
Posiedzenie Rady Komisji odbyło się 15 czerwca 2016 roku w Collegium Iuridicum I Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28. W posiedzeniu
brali udział profesorowie Elżbieta Awriamiuk (UwB), Aleksander Balter (UMK), Marek Stefan
Grochalski (UO), Artur Michalak (UJ), Kazimierz Przyszczypkowski (UAM), Marek Wąsowicz
(przewodniczący UKA), Adam Konstanty Wojtaszczyk (UW), przedstawiciel Parlamentu Studentów
RP, Piotr Gutowski, przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Konrad Kozioł oraz sekretarz
UKA, Zbigniew Palka.
Na wstępie profesor Marek Wąsowicz przedstawił aktualne usytuowanie Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej mającej status środowiskowej komisji akredytacyjnej w rozumieniu art. 55 ust. 1 pkt 3
ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nawiązał do jej regulaminu zatwierdzonego przez
Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich uchwałą z dnia 28 maja 2015 roku. Następnie
przystąpiono do omawiania punktów formalnych.
W głosowaniu tajnym (9 razy tak) Rada powołała prof. dra hab. Andrzeja Manię z Uniwersytetu
Jagiellońskiego na wiceprzewodniczącego Komisji na okres od 1 września 2016 r. do 14 lutego 2017 r.
i zgodnie z uchwałą KRUP zatwierdzającą budżet Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na rok 2016
postanowiła, że wysokość dodatku funkcyjnego dla wiceprzewodniczącego będzie wynosiła 2.500 zł.
Po wnikliwej dyskusji Rada określiła wysokość opłaty akredytacyjnej w kwocie 16.000 zł za
akredytowany kierunek. Rada zasugerowała przy tym, aby czas trwania wizyty zespołu oceniającego
nie przekraczał półtora dnia.
Rada określiła wynagrodzenia członków zespołu oceniającego w wysokości: przewodniczący 2.000
zł, członek 1.500 zł, przedstawiciel studentów 750 zł.
Rada określiła wynagrodzenia członków zespołów obszarowych za udział w posiedzeniu
w wysokości 150 zł. Takie samo wynagrodzenie dotyczy członków Rady Komisji. Ze względów
administracyjnych przyjęto, że wypłaty za wszystkie posiedzenia w danym roku kalendarzowym
dokonywane będą raz, pod koniec roku.
Rada omawiała kwestię akredytacji studiów doktoranckich. Jednomyślnie stwierdzono, że
w ramach swojej działalności Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna powinna wypracować standardy
akredytacji takich studiów i dokonywać akredytacji zainteresowanych w tej kwestii jednostek. Przy
okazji podjęto dyskusję na temat akredytacji studiów podyplomowych.
Na zakończenie podjęto krótką dyskusję na temat zasad i kryteriów oceny akredytacji oraz
dokumentów i formularzy służących dokonywania ocen. Do tych kwestii postanowiono powrócić
w sposób bardziej formalny na kolejnym posiedzeniu Rady.

