Uchwała Nr 7/2011
Prerydium Państwowej Komisj i Akredytaryj nej
z dnia 13 stycznia 201Ir.
w sprawie oceny jakościkształcenia na kierunku ,redukacja artystyczna w zakresie
sztuki murycznej" prowadzonym na Wydziale Wychowania Artystycznego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na poziomie studiów pierwszego stopnia
oraz jednolĘch studiów magisterskich.

§1

Dzińając na podstawie art. 49 ust.l pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym @z. U. Nr 164, poz. 1365 z późr'. zm.) Prezydium
Pństwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z przedstańoną przez Rektora
dokumentacją informującą o uwzględnieniu uwag i zaleceń zawartych w Uchwale Nr
72212009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 wrześńa 2009 t.,a takżę
kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Sfudiów AĘsĘcznych - w sprawie jakości
kształcenia na kierunku ,redukacja arĘstyczna w zakresie sztuki muąrcznej"
prowadzonym na Wydziale Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Dlugosza
w Częstochowie na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednotiĘch studiów
magisterskich - wydaje ocenę

poąyawną
§2

i organizacyjne, a tŃ:że posiada
odpowiedniąbazę materialną do prowadzenia w wymienionej w § 1 jednostce organizacyjnej
studiów pierwszego stopnia otaz jednolitych studiów magisterskich na kierunku
,redukacja arĘsĘczna w zakresie sztuki murycznej". Poziom prowadzonych studiów
odpowiada podstawowym kryteńom jakościowym.
W okresie, jaki upłynąłod przeprowadzenia poprzedniej oceny jakościkształcenia, stosownie
do zaleceń PKA, skorygowano zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia, wprowadzono
nowe zasady dyplomowania i przeprowadzańalekcji dyplomowych, opracowano sylabusy do
wszystkich przedmiotów realizowanych w całym cyklu ksńałceńa, dokonano korekt planów
sfudiów drugiego stopnia oraz skorygowano zarówno skład minimum kadrowego, jak
i obciążenia godzinowe nauczycieli akademickich.Baza dydaktyczna została dostosowana do
potrzeb kierunku. Sale dydaktyczne zostały wytfumione, uzupełniono umeblowanie,
a instrumenty poddarto niezbędnym pracom konserwacyjnym. Zbiory biblioteczne zostĄ
uzupełnione tak w zakresie wydawnictw ksią7kowych i nutowych, jak i nagrań CD i DVD.
Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe

§3
N,astępna ocena jakościk_sźałcenia na kierunku sfudiów ,edukacja artystyczna w zakresie
sztuki murycznej" w jednostce, o której mowa w § 1, powirura nasĘlić w roku akademickim

201412015.

§4

1.

Uczelnia niezadowolonaz uchwały moze złożyó wniosek o ponowne rozpatrzeńe sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, naleĘ kierować do Pństwowej

Komisji

Akredytacyjnej w terminie tzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§5
Uchwałę Prezydium Pństwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują

l)

MinisterNauki i Szkolnictwa Wyższego,

2) Rektor Akademii

im. Jana Dfugosza w Częstochowie.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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