Uchwała nr 964/2021
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie powtórnej oceny programowej kierunku stosunki międzynarodowe
prowadzonego na Uniwersytecie Łódzkim na poziomie studiów pierwszego i drugiego
stopnia o profilu ogólnoakademickim
§1
Na podstawie art. 48a ust. 3 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. 225 ust. 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
po zapoznaniu się z raportem zespołu oceniającego, a także po zapoznaniu się z opinią I zespołu
nauk społecznych, prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie,
nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki
socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, w sprawie powtórnej oceny
programowej kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonego na Uniwersytecie Łódzkim
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje
ocenę:
pozytywną
§2
W wyniku powtórnej oceny programowej kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonego
na Uniwersytecie Łódzkim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż przeprowadzono
skuteczne działania naprawcze. W wyniku tych działań proces kształcenia realizowany na
kierunku stosunki międzynarodowe umożliwia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla
studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jakość prowadzonego
kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w stopniu
pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Uczelnia dostosowała działania naprawcze do zastrzeżeń wymienionych w uchwale
nr 175/2019 Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w następujący sposób:
1. Dostosowano efekty uczenia się do specyfiki kierunku stosunki międzynarodowe,
w ramach dyscypliny wiodącej nauk o polityce i administracji. Zwrócono uwagę na
interdyscyplinarność, zmodyfikowano i dostosowano do efektów uczenia się prowadzone
zajęcia i przyjęto nowe programy studiów. Zwiększono liczbę zajęć związanych z realizacją
zarówno podstaw metodologicznych badań stosunków międzynarodowych, jak
i poszerzono ofertę o współczesną i aktualną tematykę, dopasowaną do profilu kierunku
oraz modułów specjalizacyjnych, co pozwala osiągnąć zoptymalizowane, kierunkowe
efekty uczenia się i uwzględnić tożsamość nauki o stosunkach międzynarodowych.
Zmniejszono stopień ogólności efektów uczenia się, które są dopasowane do również
skonkretyzowanego, obecnie transparentnego podziału na pozostałe dyscypliny
(subdyscypliny) w ramach dyscypliny wiodącej; ograniczono się do dwóch dziedzin
i siedmiu dyscyplin. Obecne efekty uczenia się odpowiadają wymaganiom ustawy
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
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2. W zakresie działań naprawczych kryterium drugiego została przeprowadzona weryfikacja
sylabusów pod względem realizacji kierunkowych efektów uczenia się, treści
programowych, które są obecnie zgodne z zakładaną koncepcją kształcenia,
zaktualizowano literaturę i wprowadzono metody weryfikacji sylabusów. Jednocześnie
wprowadzono sposoby weryfikacji osiągania efektów uczenia się, które są prezentowane
w sylabusach. Weryfikacja sylabusów i osiąganych efektów uczenia się ma miejsce podczas
zebrań katedr, gdzie wykładowcy mogą wymieniać się dobrymi praktykami lub zgłaszać
wątpliwości, natomiast kontrola nad ich odpowiednią merytoryką sprawowana jest przez
dziekana ds. studenckich oraz przez opiekunów kierunków, pod kątem ich zbieżności ze
ścieżkami specjalizacyjnymi. Został również wprowadzony system informacji studentów
o organizacji zajęć, także w formie online oraz o zakładanych efektach uczenia się podczas
pierwszych zajęć oraz poprzez regularne komunikaty prodziekana ds. studenckich.
W systemie USOS są dostępne sylabusy, do których studenci mają wgląd już przed
rozpoczęciem roku akademickiego. Pomiędzy wykładowcami występuje współpraca
w zakresie wymiany doświadczeń i sposobów doskonalenia realizacji efektów uczenia się.
3. Istotnych działań naprawczych dokonano w zakresie zasad pisania prac dyplomowych - od
modyfikacji tematów, które pozostają w zgodzie z kierunkowymi efektami uczenia się po
zakres metodologiczny, odpowiadający badaniom w zakresie stosunków
międzynarodowych. W 2020 r. powołano zespół oceniający wybrane losowo prace
dyplomowe, pod względem ich merytoryczno-metodologicznej struktury. Tematy
każdorazowo są zatwierdzane przez radę Wydziału. Przyjęto jednocześnie system
oceniania recenzji prac dyplomowych. W tym celu powołano wydziałową komisję ds.
jakości kształcenia. Ocenie podlegają także promotorzy w zakresie dostosowania tematów
prac dyplomowych do zakładanych efektów uczenia się. Tego typu praktyki,
w opinii wykładowców, są skutecznym sposobem realizacji procesu weryfikacji, co zostało
potwierdzone w czasie wizyty zespołu oceniającego, a zarazem wyczerpuje wprowadzenie
działań naprawczych do zaleceń z kryterium trzeciego. W zakresie kolejnego zalecenia
w kryterium 3 dotyczącego włączenia w proces ankietyzacji studentów, aby zwiększyć ich
możliwość udziału w sprawdzaniu skuteczności osiągania zaplanowanych efektów uczenia
się i wyrażania swoich opinii, zespół oceniający dostrzega wdrożenie działań naprawczych.
Przede wszystkim ankiety zostały udoskonalone pod względem celowości pytań i otwarcia
się na potrzeby studenta, które są powiązane z oczekiwaniami zdobytej wiedzy podczas
studiów. Jednocześnie studenci mają wpływ na weryfikację efektów uczenia się podczas
regularnych spotkań organizowanych przez władze kierunku.
Zespół oceniający odnosi się pozytywnie do wszelkich działań podjętych na kierunku stosunki
międzynarodowe, mających na celu zastosowanie się do zaleceń i podjęcie stosownych kroków
naprawczych, aby spełnić pozytywnie i bez zastrzeżeń wymagane kryteria.
Dokonane przez Uczelnię zmiany odpowiadają na postawione w uchwale nr 175/2019
Prezydium PKA z dnia 11 kwietnia 2019 r. zastrzeżenia, eliminując wskazane nieprawidłowości.
Podjęta działania są na tyle kompleksowe, że pozwalają na wystawienie kierunkowi oceny
pozytywnej.
§3
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Następna ocena programowa na kierunku stosunki międzynarodowe w jednostce
wymienionej w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.
§4
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek 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
Edukacji i Nauki o jego złożeniu.
§5
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1. Minister Edukacji i Nauki,
2. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Stanisław Wrzosek
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