
 

  
Uchwała nr 361/2021 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 6 maja 2021 r. 

 
 

 

  

 

 

w sprawie dokonania oceny programowej kierunku finanse i rachunkowość prowadzonego 
na Uniwersytecie Łódzkim na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim 

 

§ 1 
Na podstawie art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
kierując się sprawozdaniem II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie 
dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 
nauki o zarządzaniu i jakości, 

odstępuje od dokonania oceny programowej kierunku finanse i rachunkowość 
prowadzonego na Uniwersytecie Łódzkim na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim 

§ 2 
Ocena programowa na kierunku finanse i rachunkowość została zaplanowana w związku 
z upływem oceny instytucjonalnej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnia, 
pismem z dnia 21 stycznia 2021 r., poinformowała Polską Komisję Akredytacyjną, iż planowany 
do oceny programowej kierunek studiów finanse i rachunkowość prowadzony przez Wydział 
Zarządzania jest w trakcie wygaszania, a ostatni nabór na ten kierunek studiów odbył się na 
rok akademicki 2018/2019. W ramach dostosowywania programu studiów do wymogów 
znowelizowanych przepisów prawa nastąpiły zmiany organizacyjne, na mocy których dwa 
kierunki studiów o nazwie finanse i rachunkowość prowadzone uprzednio na Wydziale 
Zarządzania oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, prowadzone są obecnie przez 
Uczelnię wyłącznie w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.  
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej biorąc powyższe pod uwagę, a także ze względu na 
fakt, iż następna ocena programowa kierunku finanse i rachunkowość prowadzonego na 
Uczeni w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego została zaplanowana w roku 
akademickim 2021/2022, postanowiło odstąpić od oceny programowej. 

§ 3 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Edukacji i Nauki, 
2. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu  
12.05.2021 r. 

Krzysztof Diks 



 

 

 


