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Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w związku 
z art. 205 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierując się sprawozdaniem Zespołu 
nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych - uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej negatywnie opiniuje wniosek Wyższej 
Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie o nadanie uprawnienia do prowadzenia 
studiów na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie na poziomie studiów 
pierwszego stopnia o profilu praktycznym z następującym uzasadnieniem: 
1. Nie zostały spełnione wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 
2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596), 
bowiem z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż osoby, które mają 
prowadzić zajęcia z takich 26 przedmiotów jak: Zachowanie organizacyjne, 
Podstawy zarządzania, Zarządzanie wiedzą, Techniki zarządzania, Mikroekonomia, 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Struktura gospodarki światowej, 
Prognozowanie ekonomiczne, Polityka handlu zagranicznego, Podstawy 
marketingu, Seminarium, Zarządzanie nieruchomościami, Technologia 
informacyjna, Informatyka w zarządzaniu, Zarządzanie systemami informacji, 
Socjologia, Filozofia, Komunikacja interpersonalna i negocjacje, Negocjacje 
w biznesie, Style zarządzania, Etyka zawodowa, Monitoring, ewaluacja 
i sprawozdawczość, Organizacje pozarządowe, E-administracja, Matematyka – nie 
posiadają dorobku naukowego w dyscyplinach naukowych, z którymi te 
przedmioty są związane, ani też doświadczenia zawodowego zdobytego poza 
uczelnią, odpowiadającego zakresowi wyżej wspomnianych zajęć. 
Ponadto niewłaściwe jest powierzanie prowadzenia wykładów osobom jedynie 
z tytułem zawodowym magistra, bez kwalifikacji naukowych potwierdzających 
posiadanie dorobku naukowego w określonym zakresie.  
Szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku do Uchwały. 

2. Nie są spełnione wymagania § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa 
powyżej, ponieważ opis efektów kształcenia dla wnioskowanego kierunku 
studiów nie uwzględnia charakterystyki uniwersalnej PRK pierwszego stopnia 
dla 6. poziomu kształcenia (P6U_W - w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, 
metody…). W opisie kierunkowych efektów wykorzystywane są następujące 
sformułowania: w zakresie podstawowym (K_W02,) oraz podstawowych 
przepisów (K_W10), zaś o ich zaawansowanym stopniu wiedzy nie wspomniano 
w sformułowaniu żadnego z efektów. 

3. Nie zostały spełnione wymagania określone w § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. c 
rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1.  
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Podpisane porozumienia z pracodawcami zawierają informację, iż pracodawcy 
deklarują przyjęcie „do 15” studentów. Takie sformułowanie jest nieprecyzyjne 
i uniemożliwia ocenę możliwości rzeczywistego przyjęcia studentów, a także nie 
gwarantuje przyjęcia wszystkich studentów - przy planowanej rekrutacji 60 
osób. 
Do wniosku dołączono 3 porozumienia z: PPHU Agro-Factory w Kutnie,  
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Regionalną 
Izbą Gospodarczą w Kutnie, spośród których 2 (Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie oraz Regionalna Izba Gospodarcza 
w Kutnie) nie gwarantują realizacji wszystkich zakładanych kierunkowych 
efektów kształcenia określonych dla praktyk zawodowych. 
Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę na fakt, iż w Załączniku 1.7 – Regulamin 
studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania i Studiów 
Inżynierskich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, wskazano w § 2 pkt 
3, iż Studenci mogą być zwolnieni z obowiązku odbywania praktyk zgodnie z 
zasadami ustalonymi przez Senat Uczelni (Uchwała Senatu WSGK w Kutnie Nr 6 
z dnia 22 września 2017 r.) oraz określonymi w § 15 Regulaminu praktyk 
zawodowych Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Do wniosku nie 
załączono ww. dokumentów, a zatem nie jest możliwa ocena, czy zwolnienia 
z obowiązku odbywania praktyki są zgodne z obowiązującymi regulacjami. 

4. Nie są spełnione wymagania określone w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia 
przywołanego w pkt. 1, bowiem we wniosku brak jest informacji o zapewnieniu 
infrastruktury informatycznej, tj. profesjonalnego oprogramowania finansowo-
księgowego, oprogramowania MS Project 2018, systemów MRP oraz MRP II, 
CRM, BPR, TSP czy VRP oraz statystyczno-ekonometrycznego niezbędnego do 
prowadzenia kształcenia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym, 
realizowanie zajęć w warunkach symulacyjnych, zbliżonych do rzeczywistych.  

5. Opis pracy własnej studenta zawarty w sylabusach przedstawiono w sposób 
standardowy w identycznej formie, tj.: przygotowanie do zajęć, przygotowanie 
do sprawdzianów wiedzy i umiejętności, co nie wskazuje na osiągnięcie 
umiejętności niezbędnych do realizacji praktycznego profilu kształcenia, czyli 
realizacji zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym.  

§ 2 
1. Wnioskodawca niezadowolony z uchwały może zwrócić się z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 

ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ciąży obowiązek 
zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego złożeniu. 
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§ 3 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 

1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2. Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

         Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

          Podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 
30.07.2019 

 

            Krzysztof Diks  
 


