Notatka z 2-go posiedzenia Rady Komisji
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Posiedzenie Rady Komisji odbyło się 27 września 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), Andrzej Mania
(wiceprzewodniczący UKA), Artur Michalak (UJ), 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. Profesorowie Marek Stefan Grochalski (UO) oraz Kazimierz Przyszczypkowski (UAM)
usprawiedliwili swoją nieobecność.
Na wstępie profesor Marek Wąsowicz przedstawił komunikat ze spotkania z rektorem UJ
profesorem Wojciechem Nowakiem, przewodniczącym KRUP, na temat przyszłego usytuowania
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Sprawa ta będzie dyskutowana na najbliższym posiedzeniu
KRUP, w październiku br. W związku z tym punkt spotkania dotyczący uchwalenia strategii Komisji,
został odroczony do kolejnego spotkania Rady.
Następnie członkowie Komisji odbyli szeroką dyskusję na temat ewaluacji studiów doktoranckich,
uznając ją za jeden z filarowych obszarów działania UKA. Podkreślono, że taka ewaluacja mogłaby
dotyczyć nie tylko studiów doktoranckich prowadzonych na uniwersytetach, które stały się masowe i
ogólnie dostępne, ale mogłaby również objąć studia doktoranckie prowadzone w instytutach Polskiej
Akademii Nauk. Wyrażono przy tym pogląd, iż Centralna Komisja Kwalifikacyjna mogłaby być także
zainteresowana wynikami takiej ewaluacji.
W kolejnym punkcie spotkania omawiane były kryteria ewaluacji studiów I i II stopnia w
nawiązaniu do Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area z dnia 15 maja 2015 roku. Po dyskusji Rada Komisji przyjęła stosowną uchwałę (tekst uchwały
został zamieszczony na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej WWW.uka.amu.edu.pl ).
Na wniosek przewodniczącego profesora Marka Wąsowicza w głosowaniu tajnym (8 razy tak)
Rada powołała profesora Zbigniewa Palkę na sekretarza Komisji na okres od 1 listopada 2016 r. do 14
lutego 2017 r. i zgodnie z uchwałą KRUP zatwierdzającą budżet Uniwersyteckiej Komisji
Akredytacyjnej postanowiła, że wysokość dodatku funkcyjnego dla sekretarza będzie wynosiła 2.500
zł. miesięcznie.
Na zakończenie sekretarz Komisji zaproponował, aby ze względów administracyjnych wypłaty za
wszystkie posiedzenia członków zespołów obszarowych oraz członków Rady Komisji w danym
roku kalendarzowym, dokonywane były raz, pod koniec roku. Wniosek został zaopiniowany
pozytywnie.

