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'r'l srra'"vie (]cenY pr*gra;ircive,i i<ieiuti|łit fiajr:terapia prł,,dari;r:re8{J 1§ !{a;.kc-r:sl<iej
Fańsiwcivej Szkole i.,'VYŻszej w,iele niej SÓ,ze na noz,is;^, lie jcdnciitilch st*tli*v,,l m*gister:kiri.l

o prcf!lu

plai<t1,1ę71,lyry1

§1

Na podstawie art.245 ust, 1pkt.2 w zw. e art. 258 Lrst, 1pkt,3 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r.
- Prawo o szl<olnictwie wyzszynr inartce (t.1" oz, łJ"z2022 r. pOZ. 5?Ą,z późn. ziil,) Prezycliurrl
PoIskiej Korriis;i AkredYtacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespoiu
nauk nił:dycrnych inauk
o zdrowiu, raportenl zespołu oceniającego oraz stanov,,liskjenl Uczelni
w sprawie oc€ny
PrO8ramowej kie:urlku fizjoieraPia prowacjzonego w l(arkonosl<iej państwor,vej Szkole Wyższej
w Jeleniej GÓrze na Poziomie jednolitych stucliów magisterskiclr o profilu praktycznynr,
wyclaje

oC€nę;

P8ZVt'iJ"l"Jn3

§2
PrezYdiunr Polskiej Konlisji Akredytacyjnej stwiercl ra, że proces ksrtałcenia
reali;oivany
w Karkonoskiej Państwowej 5zkole Wyższej w Jelaniej Górze ut,tiożliwia
studentonl l<ierr_rnku
fizjoteraPla osiągnięcie załozonych efektów ucre nia siq dla jednolitych
stucliow nlagisiersl<ich
o profilLl praktycznyrl,
WszYstl<ie krYteria okreŚlone w rozporząclzerriu Ministra Nauki iszkolniciwa
Wyższego z cjni;:
]-ż września 20]-8 r. w sprawie kryterióvl .ceny pr*gramowej (Dz.
U. z 2018 ,., poi. 1787|,
uszczegółowione w załącznil<u nr 2 do 5tatutu Polskiej l(r:niis,li Akreciytacyjne_j,
stanowląceg0
załącznik do uchwałY nr Ą/2a18 Polskiej l(omisji Akredytacyjnej z cinia
13 gruclnia 201E r.
Ze Zm,, zostały spełtrione. cc zgodnie z ust,3 pkt. 1załącznil<a nr
3 Clo Statutll Pl(A, uzasac]rria
wydł n ie occ,-}y pozytywnej,
§3

Następna ocena pł,ogran,iowa kierunku fizjoterapia na uczelni tvynlienionej
w §:L povvlllna
na§tąpic w roku akadenlickim 2a27l2az8,

§ą
1, Ucaelnia niezadowolona z uchwały nroże złażycvyniosek o ponowne rr:zpatrzenie
5prawy.
Ż" Wniosek, o którYnl n-lowa w Ljst, 1, naleźy kierr:w,ać do poiskie1 Korriisji
Akreclytacyjne,
w terlilinie 14 dniod drria doręczenia uchwały,
3, Na skiadającYni wniosek o Ponowne rozpairzenie sprav/y ciąży, na pocislatvie
art.245 ust.
4 ustawy Prawo o szko]nictwie wyzszynr inauce, oh,:wiązek zawjadomienia Ministra
Edukacji i Nauki o jego ziożeniu.
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§5

P

rezydiu nl Po lskiej Korlrisj i Akreclytacyjnej otrzynl ują

:

1. Minister Ędukacji i Nauki,
2, Relctor Karl<r:noskiej Państwowej 5zkoiy Wyźszej w Jeleniej Górze.
§6

Uchwaia r,vchodzi w życie z dnięlll pod1ęcia.
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