
 

Załącznik nr 1 
                                                                                                                           do Uchwały Nr 127/2015 
                                                                                           Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

                                                                                                                                            z dnia 12 marca 2015 r.  

  

 
dokonanej w dniu 18 czerwca 2015 r. na kierunku „Kosmetologia” prowadzonym  w 
ramach obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej na 

poziomie studiów II stopnia o profilu praktycznym realizowanych  w formie niestacjonarnej 
na Wydziale Ogólnomedycznym Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku 

 
przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 
przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Mielicki,   członek PKA  
członkowie:  
dr Renata Sieradzan-Skrzetuska, ekspert PKA 
 

Część I :  Zarzuty wymienione w Uchwale Nr 14/7/2013 Prezydium PKA z dnia 12 

grudnia 2013 r. 

Kierunek nie spełnia wymagań dotyczących minimum kadrowego. Do wskazanego przez Uczelnię 

minimum kadrowego studiów II stopnia na kierunku „Kosmetologia” o profilu praktycznym  nie 

zaliczono jednego doktora habilitowanego z uwagi na brak dorobku naukowego w obszarze nauk 

medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznego oraz brak doświadczenia zawodowego zdobytego 

poza uczelnią, związanego z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla 

ocenianego kierunku studiów. Do minimum kadrowego zaliczono 5 samodzielnych nauczycieli 

akademickich oraz 6 osób ze stopniem naukowym doktora. Brakuje zatem jednej osoby z tytułem 

naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, lub dwóch doktorów 

posiadających znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, w dziedzinie związanej z 

kierunkiem studiów.     

 

(należy wymienić wszystkie zastrzeżenia i  zarzuty stanowiące podstawę ustalenia oceny 

wydanej wskazaną Uchwałą, oraz podać ich uzasadnienie) 

 

Część II :  Ocena efektów działań naprawczych odnoszących się do poszczególnych 

zastrzeżeń i zarzutów wymienionych w części I – należy przedstawić podjęte przez 

jednostkę działania naprawcze oraz  ocenić ich skuteczność  

 

                                                                                      WZÓR 

 
RAPORT  Z  WIZYTACJI 

(powtórna ocena programowa - profil praktyczny) 



Uczelnia przedstawiła nowe minimum kadrowe. W Raporcie samooceny podano wykaz osób 

wskazanych do minimum kadrowego, załączono oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na 

włączenie do minimum kadrowego oraz przedstawiono ich dorobek naukowy, a także kopie 

dyplomów potwierdzających uzyskanie odpowiednich stopni/tytułów naukowych. Podano również 

liczbę godzin dydaktycznych dla każdego nauczyciela akademickiego zgłoszonego do minimum 

kadrowego, która dla samodzielnych nauczycieli akademickich wynosi w każdym przypadku ponad  

30 godzin zajęć, a dla doktorów w każdym przypadku ponad 60 godzin. Cztery osoby włączone do 

minimum kadrowego posiadają stopnie i tytuły naukowe uzyskane na Białorusi, do raportu 

samooceny nie dołączono zaświadczeń z MNiSW o równoważności ich stopni naukowych/tytułów 

naukowych z polskimi odpowiednikami. Zaświadczenia takie przedstawiono jednak Zespołowi 

Oceniającemu w trakcie wizytacji. 

Do minimum kadrowego zgłoszono następujące osoby: 

1. Prof. dr hab. …….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej (biologia medyczna, biochemia, kosmetologia). Zaliczono do minimum 

kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym 

osadzono kierunek. 

2. Prof. dr hab. …….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej (biologia medyczna, biochemia, biochemia nowotworów, kosmetologia). 

Zaliczono do minimum kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z 

obszarem, w którym osadzono kierunek. 

3. Prof. dr hab.  ………, dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej (biologia medyczna, biochemia, biochemia wątroby). Zaliczono do 

minimum kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w 

którym osadzono kierunek. 

4. Prof. dr hab. …….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej (medycyna, wenerologia). Zaliczono do minimum kadrowego ze względu 

na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym osadzono kierunek. 

5. Prof. dr hab. …….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 

o kulturze fizycznej (medycyna, dermatologia). Zaliczono do minimum kadrowego ze 

względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym osadzono 

kierunek. 

6. Dr ………, dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej (nauki o zdrowiu, promocja zdrowia, medycyna społeczna). Zaliczono do minimum 

kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym 

osadzono kierunek. 

7. Dr ……….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej (medycyna, dermatologia, wenerologia). Zaliczono do minimum 

kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym 

osadzono kierunek. 



8. Dr …….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej (farmakoekonomika, kosmetologia, biochemia). Zaliczono do minimum kadrowego 

ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym osadzono 

kierunek. 

9. Dr ………………….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej (biologia medyczna, biologia molekularna, biochemia). Doświadczenie 

zawodowe zdobyte m.in. jako Kierownik Laboratorium Diagnostycznego Kliniki 

Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  

w Białymstoku (od 1004 r.). Zaliczono do minimum kadrowego ze względu na tematykę 

dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym osadzono kierunek,  a także ze względu 

na doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, w dziedzinie związanej z kierunkiem 

studiów  (medycyna). 

10. Dr ………………., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej (biologia medyczna, biochemia stresu oksydacyjnego, kosmetologia). 

Zaliczono do minimum kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z 

obszarem, w którym osadzono kierunek. 

11. Dr ………………., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej (nauki o zdrowiu, kosmetologia). Zaliczono do minimum kadrowego ze 

względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym osadzono 

kierunek. 

12. Dr …………….., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej (biologia medyczna, medycyna doświadczalna, biochemia). Zaliczono do 

minimum kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w 

którym osadzono kierunek. 

13. Dr …………., dorobek naukowy z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej (analityka medyczna, biochemia i fizjologia krwi), doświadczenie praktyczne 

zdobyte poza uczelnią (długoletni kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, SPZOZ Łapy, 

kierownik Centrum Medycznego Medrex w Białymstoku) . Zaliczono do minimum 

kadrowego ze względu na tematykę dorobku naukowego, zgodną z obszarem, w którym 

osadzono kierunek, a także ze względu na doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

uczelnią, w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów  (medycyna). 

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. z dnia 5 września 12014 r., poz. 1198), „podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o profilu 

praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego 

posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub będącego 

osobą, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 

podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora i znaczne 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej  kierunkiem studiów”.  



Uczelnia do minimum kadrowego zgłosiła zatem 5 samodzielnych nauczycieli akademickich, w 

miejsce kolejnego samodzielnego nauczyciela akademickiego dwie osoby posiadające stopień 

naukowy doktora i doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z 

kierunkiem studiów (medycyna), zgłosiła ponadto 6 osób posiadających stopień naukowy doktora. 

Wszystkie osoby zgłoszone do minimum kadrowego przez Uczelnię mogą do tego minimum zostać 

zaliczone.  

Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty oraz ocenę dorobku naukowego i/lub doświadczenia 

praktycznego zdobytego poza uczelnią przez osoby zgłoszone do minimum kadrowego ocenianego 

kierunku należy stwierdzić, że Jednostka obecnie spełnia wymagania dotyczące minimum 

kadrowego studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Kosmetologia”. 

Część III:  Informacje o pozostałych zmianach wprowadzonych w uczelni/jednostce  

w ocenianym okresie oraz ocena zasadności  i skutków ich wprowadzenia 

 
Zespół Oceniający PKA podczas wizytacji Uczelni w 2013 roku zwrócił uwagę na niedociągnięcia 
dotyczące braku współpracy międzynarodowej, braku możliwości praktycznego zapoznania się 
studentów z produkcją kosmetyków, powielania tych samych treści programowych na różnych 
przedmiotach, niedostatecznego udziału studentów w uczelnianym systemie zapewnienia jakości 
kształcenia, niewystarczającego wyposażenia pracowni kosmetycznej i chemiczno-biochemicznej oraz 
terminu ważności kosmetyków i odczynników wykorzystywanych w procesie kształcenia. 
 

1. Uczelnia nawiązała współpracę międzynarodową z Państwowym Medycznym Kolegium w 
Mołodiecznie (Mińsk), Krajową Akademią Nauk (Grodno), Państwowym Uniwersytetem im. 
Janki Kupały (Grodno) oraz Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Grodnie. W ramach 
współpracy zainicjowano wizyty szkoleniowe oraz wymiany studenckie między innymi na 
kierunkach Kosmetologia.  

2. Uczelnia nawiązała współpracę z firmą ORGANICSERIOUS zajmującą się produkcją 
kosmetyków. Studenci w ramach przedmiotu „Przemysłowa produkcja kosmetyków” mają 
możliwość uczestniczenia, obserwacji i poznawania procesów jednostkowych produkcji 
kosmetyków.  

3. Obecnie w skład Uczelnianego Systemu Jakości wchodzą studenci kosmetologii, a ich 
spostrzeżenia są brane pod uwagę w modyfikowaniu systemu jakości kształcenia.  

4. Uczelnia zmodyfikowała program przedmiotów „Kosmetologia lecznicza” i „Medycyna 
Estetyczna”, aby treści programowe tych przedmiotów nie powielały się.  

5. Na potrzeby pracowni kosmetologii zakupiono aparaty do mezoterapii mikroigłowej, aparaty 
do elektrostymulacji, żelazko antycellulitowe, kombajny kosmetyczne wielofunkcyjne.  

6. Pracownia chemiczna została wyposażona w odpowiednią aparaturę, m. in. cieplarkę, wagi, 
spektrofotometr. Usunięto z pracowni przeterminowane odczynniki.  

7. Przeterminowane kosmetyki oraz składniki do receptury kosmetycznej usunięto. Każde 
opakowanie kosmetyku posiada naklejkę z datą otwarcia i przydatności do użycia.  

  

 

Część IV :  Podsumowanie – zawierające wnioski dotyczące skuteczności i kompletności 

wprowadzonych zmian 

 
Uczelnia przeprowadziła wszystkie działania naprawcze sugerowane przez Zespół Oceniający 
PKA po wizytacji w 2013r. Obecnie Uczelnia spełnia wymagania dotyczące minimum 
kadrowego, nawiązała współpracę międzynarodową, zmodyfikowała program studiów, 



doposażyła odpowiednio pracownie, usunęła przeterminowane odczynniki i kosmetyki, a 
także wprowadziła reprezentację studentów do WSZJK. Biorąc pod uwagę dokonane zmiany 
Zespół Oceniający proponuje ocenę pozytywną. 
 
 
 
 
 
Łódź, 2015-06-29      prof. dr hab. Wojciech Mielicki 


