
Uchwala Nr 239 12015 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

w sprawie oceny programowej na kierunku zarzqdzanie prowadzonym 
na Wydziale Informatycznych Technik Zarzqdzania 

Wyiszej Szkoly Informatyki Stosowanej i Zarzqdzania w Warszawie 
na poziomie studi6w pierwszego i drugiego stopnia o profdu og6lnoakademickim. 

Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6in. zm.) Prezydium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, po zapoznaniu siq z raportem Zespoh Oceniajqcego oraz stanowiskiem 
Uczelni, a t a k e  kierujqc siq sprawozdaniem Zespolu nauk spolecznych w zakresie nauk 
ekonomicznych, w sprawie jakoici ksztalcenia na kierunku zarzqdzanie prowadzonym na 
Wydziale Informatycznych Technik Zarzqdzania Wyiszej Szkoly Informatyki 
Stosowanej i Zarzqdzania w Warszawie na poziomie studi6w pimszego i drugiego stopnia 
o profilu ogolnoakademickim - wydaje ocenq 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iz Wydzial Informatycznych 
Technik Zarzqdzania Wyzszej Szkdy Informatyki Stosowanej i Zarzqdzania w Warszawie 
spehia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczqce osiqganych efektow ksztalcenia, 
oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku zarzqdzanie studi6w pienvszego i drugiego 
stopnia o profilu ogcilnoakademickim. 

Poziom prowadzonego ksztalcenia odpowiada przyjqtyrn kryteriom jakoiciowyrn 
w stopniu pozwalajqcym na wydanie oceny pozytywnej . 

Wszystkie oceniane przez Polskq Komisjq Akredytacyjnq kryteria jakoiciowe uzyskaly 
ocenq ,,w pelni": koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty ksztalcenia oraz system ich 
weryfikacji, program studiow, zasoby kadrowe, infiastruktura dydaktyczna, prowadzenie 
badan naukowych, system wsparcia studentow w procesie uczenia siq oraz wewnqtrzny 
system zapewnienia jakoki. 

Nastqpna ocena programowa na kierunku zarzqdzanie w wymienionej w 5-. 1 jednostce 
powinna nastqpiC w roku akadernickirn 2020/2021. 



1. Uczelnia niezadowolona z uchwaly moze zlozyC wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
2. Wniosek, o ktbryrn mowa w ust. 1, nalezy kierowaC do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie trzydziestu dni od dnia dorqczenia uchwaly. 

Uchwalq Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymujq: 
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, 
2. Rektor Wyiszej Szkoly Informatyki Stosowanej i Zarzqdzania w Warszawie. 

§ 6 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 


