
Uchwala Nr 32l2017
Prezydiun Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 2ó stycmia 2017 r.

w sprawie oc€ny programowej na kierunku ,,t€ologia'' prowadzouym Io wydziale Teologiczuym
UniwerŚ}tetu Mikolaja Kopernikr w Toruniu na poziomie jednolitych studiów magisterskich o Prolilu

ogólno!kademickim

$ l

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz a'lt. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' Prawo o szkolnictwie \łyższ}m
(Dz' U. z 20|6 r. poz. 1842' z póżn. zm.) Prezydiun Polshej Komisji Akredyaclnej'po zapoznaniu się
z nportem zesPofu oceniając€go oraz Śanowiskiem Ucze|ni, a takze kierując się splawozda.niem Zespołu
nauk humanistyczrrych ll' sprawie j akości ksŹałcenia na kierutrku ,,teologia'' prowadzonym na wydziale
Teo|ogicznym Uniwers}t€tu Mikolaja Kop€rnikr rł Toruniu na poziomie jednolitych studiów
magisterskich o profilu ogó|noakldemickim, wydaje ocenę:

bf,róż,,iajqcq
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Prezydium Polskiej Komisji Akred}tacyjnej stwierdza, iż. wydział Teologiczny Uniwe$fetu Mikołaja
Kopemika w Toruniu, prowadząc kŹałcenie na kięruŃu ,,teologia'', spelnia w stopńu wyróżIiającym
większość przyjętych kryte ów jakościowych oceny programowej. ocenę ,,wyń:łriająco'' otrzymaty
kry.teria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia irealizuje na ocenianym kierunku studiów pfogram
kształcenia umo'iwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; |iczba i jakość kadry naukowo-
dydat.1ycarcj oraz prowadzone wjednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kŹałcenia na
ocenianym kierunku oraf osiągnięcie przez sfudentów zakładanych efektów kfałcenia; wspóĘraca
z otoczeniem spolecz:nym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie ksztalcenia, a także w jednostce działa
skutecny wewnętraly system fapewniania jakości kŹałceńa zońentowany na ocenę rea|izacji efektów
kŹa}cenia i doskonalenia programu ksŹałcenia oraz podniesienie j akości na ocenian}m kierunku sfudiów'
Pofostałe kr}tęrią tj.: jednostka dysponuje infiastruktuĘ dydaltyczną i naukową umozli\ł/iającq realizację
plogTamu ksŹałcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięoie przez studęntów zakładanych ęfektów
kształcęnia oraz prowadzenie badań nauko\łycĘ a także jednostka zape\ł.nia studentom wsparcie w procesie
uczenia się, prowadzenia badali i wchodzeńa na rynek pracy uzyskały ocenę ,,w pełni''.
Wysokajakość prowadzonego ksŹałcenia oraz stopień spełnienia przyjętych kryteńówjakościowych oceny
programowej uz-asadniają wydanie oceny wjtómiającej.
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Następna ocena plogramowa na kierunku ,Jeologi'' w jedlostce wymienionej w s 1 powinna nastąpió
w roku akademickim 202412025.

s4
Uczelnia niezadowo|ona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne 'ozpatPeni€ sprawy.
wniosek, o k1óryrn mowa w ust. 1' naleł kierować do Polskiej Komisji Aked',tacyjnej w terminie
trzadziestrr dni od dnia doręczenia uchwĄ.
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Uchwałę Prez1'dium Polskej Komisji Aked}tacyjnej otr4mują:
1. Mjnister Nauki i sfko]niclwa WyŻszego.
2. Rektor Uniwe.s}tetu Mikołaja Kopemika w Toruniu.

Uch\ł'ała wchodfi w życie z dniem podjęcra'
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