
POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW POLSKICH NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

Porozumienie Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia jest pozarządową organizacją grupującą 
uniwersytety zainteresowane zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.  

Porozumienie ma sprzyjać:  
 tworzeniu procedur oceny programów uzgodnionych z systemami oceny stosowanymi w Unii Europejskiej,  
 wspieraniu wejścia akredytowanych przez UKA jednostek do akademickich sieci europejskich i europejskich 

programów edukacyjnych,  
 systematycznemu podnoszeniu jakości kształcenia,  
 promowaniu dobrych jakościowo kierunków kształcenia i uczelni je oferujących,  
 tworzeniu warunków sprzyjających zwiększonej mobilności studentów, w celu umożliwienia im jak najbardziej 

wszechstronnego kształcenia i rozwoju oraz szerokiego dostępu do istniejących w uczelniach warsztatów 
badawczych.  

 
Powyższe cele zamierzamy osiągnąć poprzez:  

 ujednolicenie standardów jakości kształcenia w ramach poszczególnych kierunków,  
 stworzenie systemu akredytacji tych kierunków,  
 współpracę w zakresie tworzenia wspólnych systemów akredytacji z uczelniami o podobnym poziomie naukowym 

i ich stowarzyszeniami,  
 współpracę z instytucjami akredytacyjnymi  
 wejście do europejskiej sieci agencji akredytacyjnych  
 stworzenie systemu mobilności studentów.  

§ 1 
Założenia ogólne systemu akredytacji kierunków kształcenia 

1. Uniwersytety przystępujące do Porozumienia stawiają sobie za cel uzgodnienie standardów i kryteriów oceny 
jakości kształcenia w ramach poszczególnych kierunków studiów.  

2. Akredytacji poddawane będą oferowane przez szkoły wyższe kierunki kształcenia, a nie szkoły jako instytucje.  
3. Akredytacja jest dobrowolna. Mogą się o nią starać szkoły wyższe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia 

jakości oferowanych przez siebie kierunków kształcenia.  
 

§ 2 
Komisja Akredytacyjna i Zespoły Oceniające 

1. Strony Porozumienia powołują Komisję Akredytacyjną składającą się z przedstawicieli sygnatariuszy oraz 2 osób 
desygnowanych przez KRUP. Sposób i zasady wyłonienia Komisji Akredytacyjnej określi Konferencja Rektorów 
Uniwersytetów Polskich.  

2. Do zadań Komisji Akredytacyjnej należy w szczególności:  
a. określenie wymaganej dokumentacji akredytacyjnej,  
b. zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury akredytacyjnej, o której mowa w pkt. 9,  
c. powoływanie Zespołów Oceniających kierunki kształcenia, o których mowa w pkt. 7,  
d. występowanie do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich o udzielenie akredytacji dla danego kierunku 

kształcenia w określonej szkole wyższej.  
3. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich powołuje Przewodniczącego oraz zastępców Przewodniczącego. 

Sekretarza powołuje przewodniczący KRUP na wniosek Przewodniczącego UKA. Przewodniczący kieruje 
pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. Komisja zbiera się co najmniej 2 razy w roku.  
Do zadań Sekretarza Komisji należy:  

a. organizowanie bieżącej pracy Komisji,  
b. utrzymywanie kontaktów ze szkołami wyższymi zainteresowanymi akredytacją,  
c. zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków pracy Komisji i Zespołów Oceniających,  
d. realizowanie innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Komisji.  
4. Zespół Oceniający składa się z 3-5 specjalistów z zakresu danego kierunku kształcenia.  
5. Do zadań Zespołu Oceniającego należy:  
a. przeprowadzanie wszechstronnej oceny kierunku kształcenia w określonej szkole wyższej na podstawie 

ustalonych standardów i kryteriów, o których mowa w pkt. 1,  
b. sporządzanie pisemnego raportu z przeprowadzonej oceny i przedstawianie go Komisji Akredytacyjnej,  
c. rekomendowanie Komisji Akredytacyjnej stanowiska Zespołu odnośnie akredytacji danego kierunku kształcenia w 

określonej szkole wyższej.  
§ 3 

Procedura akredytacyjna 

Warunkiem wprowadzenia procedury akredytacyjnej jest zgłoszenie przez co najmniej pięć uniwersytetów 
gotowości poddania wybranego kierunku procesowi oceny.  

6. Procedura akredytacyjna obejmować będzie następujące etapy:  
a. zgłoszenie wniosku przez szkolą wyższą o przyznanie akredytacji,  



b. złożenie przez szkolą wyższa kompletu dokumentów akredytacyjnych, o których mowa w pkt. 5,  
c. powołanie Zespołu Oceniającego kierunek kształcenia w określonej szkole wyższej,  
d. wizytacja szkoły wyższej przez Zespół Oceniający,  
e. opracowanie raportu przez Zespół Oceniający i przekazanie go szkole wyższej, która może zgłosić do niego 

swoje uwagi i zastrzeżenia w terminie 30 dni od daty otrzymania,  
f. przedstawienie raportu Komisji Akredytacyjnej. W wypadku nie uwzględnienia stanowiska szkoły wyższej Zespół 

Oceniający przedstawia Komisji raport wraz z uwagami i zastrzeżeniami szkoły,  
g. wystąpienie przez Komisją Akredytacyjną do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich o akredytację danego 

kierunku kształcenia w określonej szkole wyższej.  
7. Procedura akredytacyjna kończy się decyzją  
a. o przyznaniu akredytacji,  
b. o jej odroczeniu do czasu spełnienia określonych warunków,  
c. o odmowie akredytacji.  
8. Akredytacja przyznawana jest na okres dwóch lub pięciu lat.  
9. Procedura akredytacyjna jest odpłatna. Wysokość opłaty akredytacyjnej ustala Komisja Akredytacyjna.  

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestniczenia w realizacji jego misji oraz 
respektowania przyjętych przez nie reguł działania.  
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
Rektor Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej 
Rektor Uniwersytetu im. M. Kopernika 
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku 
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
Rektor Uniwersytetu Opolskiego 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Rektor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego 
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 


