
Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) 

od roku akademickiego 2018/2019 

Wydział Humanistyczny 

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   

PKA 

1.  
Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna  

studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

2.  Filologia rosyjska 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

3.  Filologia angielska 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

4.  Filologia germaoska 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

5.  Filologia polska 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

6.  Historia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

7.  Lingwistyka stosowana 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

8.  Logopedia ogólna studia I stopnia profil ogólnoakademicki    

 

 

 

 

 



Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   

PKA 

1.  Biologia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

2.  Biotechnologia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

3.  Chemia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

4.  Fizyka studia II stopnia profil ogólnoakademicki    

5.  Fizyka techniczna studia I stopnia inż.  profil ogólnoakademicki    

6.  Geografia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

7.  Informatyka studia I stopnia inż.  profil ogólnoakademicki    

8.  
Inżynieria danych  
   Data Engeneering 

studia I stopnia inż. profil ogólnoakademicki    

9.  Matematyka 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

10.  Ochrona środowiska 
studia I stopnia 

studia I stopnia inż. 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

11.  Rolnictwo ekologiczne studia I stopnia inż.  profil ogólnoakademicki    

12.  Turystyka i rekreacja studia I stopnia profil praktyczny    

 

 



Collegium Medicum 

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   

PKA 

1.  Dietetyka studia I stopnia profil praktyczny    

2.  Fizjoterapia 
studia II stopnia 

jednolite studia mgr 
profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

3.  
Kierunek lekarski 
 Kierunek lekarski - studia               
w języku angielskim 

jednolite studia mgr profil ogólnoakademicki 2018/2019 zobacz zobacz 

4.  Kosmetologia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

5.  Pielęgniarstwo 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

6.  Położnictwo 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

7.  Ratownictwo medyczne studia I stopnia profil praktyczny    

8.  Wychowanie fizyczne 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

9.  Zdrowie publiczne 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.ujk.edu.pl/bip/files/pka/Uchwala-PKA99-2019-kier-lekarski.pdf
http://www.ujk.edu.pl/bip/files/pka/raport_wizytacja_lekarski16-17-2018.pdf


Wydział Sztuki  

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   PKA 

1.  
Edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej 

studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

2.  
Sztuki plastyczne 
   Visual arts 

studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

3.  Wzornictwo studia I stopnia profil praktyczny    

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii  

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   PKA 

1. Pedagogika 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

2. 
Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna 

jednolite studia mgr profil ogólnoakademicki    

3. Praca socjalna 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

4. Psychologia jednolite studia mgr profil ogólnoakademicki    

 

 

 

 

 



Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   

PKA 

1. Administracja 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil ogólnoakademicki 

   

2. Bezpieczeostwo narodowe 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

2018/2019 zobacz zobacz 

3. Ekonomia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

2018/2019 zobacz zobacz 

4.  Finanse i rachunkowość studia I stopnia profil praktyczny    

5.  Kryminologia stosowana studia I stopnia  profil praktyczny    

6.  Logistyka studia I stopnia profil ogólnoakademicki    

7.  Politologia studia II stopnia profil ogólnoakademicki    

8.  Prawo  jednolite studia mgr profil praktyczny    

9.  Stosunki międzynarodowe 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

10.  
    Scandinavian studies  
(Studia skandynawskie) 

studia I stopnia   profil ogólnoakademicki    

11.  Zarządzanie 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

 

 

 

 

http://www.ujk.edu.pl/bip/files/2019/09/Uchwala-PKA-Bezpieczenstwo-Narodowe-WA.pdf
http://www.ujk.edu.pl/bip/files/2019/09/Raport-PKA-Bezpieczenstwo-Narodowe.pdf
http://www.ujk.edu.pl/bip/files/pka/Uchwala-236-2019-PKA.pdf
http://www.ujk.edu.pl/bip/files/pka/RaportPKA_EKONOMIA.pdf


Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   PKA 

1.  
Administracja 
   Administration 

studia I stopnia profil praktyczny    

2.  Filologia angielska 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

3.  Historia 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

   

4.  Bezpieczeostwo narodowe 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil praktyczny 
profil praktyczny 

   

5.  Ekonomia studia I stopnia profil praktyczny 2018/2019  zobacz zobacz 

6.  Pedagogika 
studia I stopnia 
studia II stopnia 

profil ogólnoakademicki 
profil ogólnoakademicki 

2018/2019 zobacz zobacz 

7.  
Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna 

jednolite studia mgr profil ogólnoakademicki    

8.  Finanse i rachunkowość studia I stopnia profil praktyczny    

9.  Zarządzanie studia I stopnia profil praktyczny    

 

 

 

 

 

 

http://www.ujk.edu.pl/bip/files/2019/09/Uchwala-PKA-Ekonomia-Piotrkow.pdf
http://www.ujk.edu.pl/bip/files/2019/09/Raport-PKA-Ekonomia-Filia-Piotrkow.pdf


Filia w Sandomierzu 

Lp. Kierunek studiów Stopień studiów Profil studiów 
Rok ak. 

oceny PKA 
Uchwała 

PKA 
Raport   

PKA 

1.  Filologia angielska studia I stopnia profil praktyczny    

2.  Kosmetologia studia I stopnia profil praktyczny    

3.  Mechatronika studia I stopnia inż.  profil praktyczny  zobacz zobacz 

4.  Pedagogika studia I stopnia profil praktyczny    

5.  Administracja studia I stopnia profil praktyczny    

 

 


