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w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wyrażenia opinii dotyczącej spełnienia 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku 
studiów ze strategią uczelni w ramach postępowania z wniosku Wyższej Szkoły Administracji  
w Bielsku-Białej o pozwolenie na utworzenie w Filii w Stalowej Woli studiów na kierunku 
administracja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym 
 

§ 1 
Na podstawie art. 245 ust. 4 i 5 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 
 
uchyla uchwałę nr 328/2020  z dnia 18 czerwca 2020 r. i wydaje opinię pozytywną w sprawie 
spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz 
związku studiów ze strategią uczelni w ramach postępowania z wniosku Wyższej Szkoły 
Administracji w Bielsku-Białej o pozwolenie na utworzenie w Filii w Stalowej Woli studiów 
na kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym 
 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię zespołu odwoławczego, 
uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wniosku Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 
o ponowne rozpatrzenie sprawy wyrażenia opinii dotyczącej spełnienia warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze 
strategią uczelni w ramach postępowania z wniosku o pozwolenie na utworzenie w Filii 
w Stalowej Woli studiów na kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia 
o profilu praktycznym uzasadniają zmianę opinii negatywnej wyrażonej w § 1 uchwały 
nr 328/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 czerwca 2020 r. i pozytywne 
zaopiniowanie wniosku. 
 
Podstawę wydania negatywnej opinii stanowiły następujące zarzuty:  
 
1. Wnioskodawca nie uzasadnił przekonująco potrzeby utworzenia kierunku administracja na 
poziomie studiów drugiego stopnia w Filii w Stalowej Woli. W szczególności dotyczy to braku 
wskazania potrzeb społeczno-gospodarczych w rejonie Stalowej Woli. Brak danych 
(np. statystycznych) uzasadniających uruchomienie wnioskowanego kierunku studiów 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie regionu. 
 
Stanowisko Uczelni 
We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczelnia wywiodła, że w ocenie Wyższej Szkoły 
Administracji negatywna ocena potrzeb społeczno-gospodarczych wynika z zawarcia we 
wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów zbyt małej liczby danych i argumentów, co nie 
oznacza jednak, że potrzeby takie nie istnieją. Wnioskodawca podniósł, że decyzję władz 
Uczelni o utworzeniu studiów na kierunku administracja poprzedzała starannie 
przeprowadzona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w Stalowej Woli oraz skrupulatne 
rozpoznanie rynku edukacyjnego. W celu pełniejszego rozpoznania potrzeb społeczno-
gospodarczych w rejonie stalowowolskim przeprowadzono ankietę internetową 
rozpowszechnioną wśród mieszkańców miasta oraz najbliższej okolicy, skierowaną do osób 
posiadających wykształcenie wyższe (ukończone studia licencjackie lub magisterskie). 
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W związku z powyższym sformułowany uprzednio zarzut stał się bezprzedmiotowy. 

 
7. Plany dotyczące współpracy międzynarodowej oraz stosowania jej jako płaszczyzny do 
umiędzynarodowienia kształcenia na wnioskowanym kierunku studiów są we wniosku 
zarysowane jedynie sygnalnie. W programie studiów nie uwzględniono także, poza 
lektoratami, zajęć prowadzonych w języku obcym. 

 
Stanowisko Uczelni 
We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Uczelnia przedstawiła pełne plany 
umiędzynarodowienia kształcenia, które zostały szczegółowo zreferowane we wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Wnioskodawca dodał, że aby podjąć konkretne działania mające na celu realizację ww. planów 
konieczne jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia. Oprócz powyższych działań 
podjęto decyzję, że poniżej przedstawione moduły ze względu na międzynarodowy charakter 
przedmiotów oraz stopień znajomości języka obcego osób prowadzących te zajęcia 
umożliwiający prowadzenie zajęć w języku obcym, będą prowadzone w języku angielskim:  
- Międzynarodowa ochrona środowiska,  
- Fundusze strukturalne i projekty UE,  
- Europejskie standardy urzędnika służby publicznej.  
Wprowadzenie modułów w języku angielskim usankcjonowane zostało w uchwale senatu 
zmieniającej program studiów, która jest załącznikiem do wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. 

 
Stanowisko Prezydium PKA 
Uczelnia przedstawiła we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dodatkowe informacje  
i wyjaśnienia pozwalające na ustalenie, że Uczelnia przygotowała odpowiednie działania 
związane z umiędzynarodowieniem kształcenia na wnioskowanym kierunku studiów.  

 
W związku z powyższym sformułowany uprzednio zarzut stał się bezprzedmiotowy. 
 
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Uczelni, Prezydium PKA stwierdza, że zaistniały przesłanki do 
zmiany opinii negatywnej wydanej w uchwale nr 328/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. 
i pozytywnego zaopiniowania wniosku. 

§ 2 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2. Rektor Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 
19.08.2020 

 
Krzysztof Diks 


